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Trumpai apie autorę
Ona Rasutė Šakienė gimė 1944 m. spalio 10 d. Girelės kaime (Vievio raj., dabar – Elektrėnų sav.).
Poetė, kraštotyrininkė, etnologė. Mokėsi Kietaviškių mokykloje. 1966 m. baigė Vilniaus kultūros
mokyklą. Ne vienerius metus dirbo kultūros, švietimo srityse. O. R. Šakienė – tautodailininkė, folkloro
ansamblio „Runga“ dalyvė. O. R. Šakienė surinko ir užrašė Elektrėnų krašto pasakojamosios ir
dainuojamosios tautosakos, kuri 2009 m. išleista atskira knyga „Ar meni tų ažerų“. 2014 m. išleido
etnografinę–istorinę knygą „Buvom“.
Žemiau pateikiamas 2019 m. O. R. Šakienės parašytas tesktas apie svarbias jos šeimai ir
proseneliams vietoves – Beištrakius, Vismalus, Išdagus ir gimtąjį Girelės kaimą.
Autorė rašo apie savo giminės istoriją. Beištrakiuose gyvenusius proproprosenelius Matą Kliuką
(g. 1740 m. iš Biržų krašto) ir beištrakietę Kotryną Daukšaitę (g. 1746 m.), proprosenelius, beištrakietį
Juozapą Kliuką ir iš Gastionių kilusią Marijoną Juršytę Kliukienę, vėliau įsikūrusius Vismaluose prie
Beištrakių, Išdagų užusienyje, taip pat apie prosenelius, Vismaluose gyvenusius Lauryną Kliuką ir Ievą
Genevičiūtę-Kliukienę, vėliau persikrausčiusius į Girelės kaimą, jų vaikus ir likimus, tarp jų – ir apie O.
R. Šakienės senelius Antaną Kliuką (g. 1863 m. Vismaluose), pirmąją ir antrąją žmonas Rozaliją
Venskutę-Kliukienę (g. 1873, Kudonyse), Eleonorą Ratkevičiūtę-Kliukienę (g. 1886 m. Karveliškių k.),
jų vaikų likimus, Girelės kaimą.
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Protėvių Kliukų gyvensenos vingiuose
(Beištrakiai, Vismalai, Išdagai, Girelė 1740–2000m.)
Iš miškininkystės istorijos
Nors mediena jau gilioje senovėje buvo naudojama kurui, statyboms bei įvairių ūkio padargų
gamybai, miško ir medienos pramonės užuomazga Lietuvoje laikytinas XIV a. paplitęs būdinis verslas.
Būdos buvo pirmosios miško verslo įmonės, gaminusios parduoti įvairius medienos sortimentus bei
gaminius. Būdų pavadinimas kilęs nuo laikinojo tipo pastatų – būdų, kuriose gyveno miško darbininkai.
Būdos minimos dar 1379 m. Kęstučio ir Jogailos paliaubų sutartyje su Kryžiuočių ordino magistru.
Sutartis leido Lietuvos ir Prūsijos pasienio gyventojams laisvai medžioti miškuose, žvejoti, turėti būdas ir
gaminti storus ąžuolinius tašus. Būdas Lietuvos miškuose steigė feodalai – miškų savininkai arba
nuomininkai, dažniausiai patys miško pirkliai. Ilgainiui Lietuvos miškuose atsirado labai daug
monopolistų, įvairiais keliais įsigijusių teisę (koncesijas) eksploatuoti esamas ir kurti naujas būdas. Būdų
nuomininkais tapo vokiečių pirkliai, vienuolynai, karaliaus dvaro pareigūnai. Taigi 1379 m. laikytini
medienos apdirbimo pramonės įsteigimo Lietuvoje data (Antanas Morkevičius, Lietuvos medienos
pramonė „Nuo ištakų iki 2000 metų“, Vilnius, 2001).

Senųjų miškų aprašai
Mikalojus Husovianas savo poemoje, skirtoje stumbro medžioklės aprašymui, kalbėjo apie šį taurų,
Lietuvoje gyvenantį žvėrį. Aprašydamas miškus autorius pirmiausia pastebėjo kiek naudos jie duoda
vietiniams žmonėms:
Nors ši tauta ir labai turtinga visokių gėrybių,
Bet ji už viską labiau vertina savo girias.
Ir ne dėl to jiems miškai žalieji be galo patinka,
Kad šeimininkams saviems teikia gėrybių gausių,
Girios jiems duoda kasmet geltonojo vaško gausybę,
Duoda daugybę dervos, taip reikalingos laivams,
Gauna ir kailių puikių iš jų žieminiams drabužiams
Svečias šalies tolimos jei piniginė pilna
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Jie į plačiąsias marias rąstus savo upėmis siunčia
Ir visą tai, kas statyt tinka lenktiesiems laivams,
Siunčia kraštams lygumų tiems, kur girių savųjų neturi,
Kad galėtų jie ten ręst ir statyti namus.
Medžiai čia auga vešliai ir niekad mes nesame matę
Vietoj kurioj nors kitoj tokio didumo, kaip čia.
Nors čia ir vaismedžių nėr, kas galės palaikyt juos bevaisiais?
Gausiai jie turi medaus, dūzgesio bičių pilni.
Nuo įvairiausių gėlių laukai aplinkui pakvipę
Čia valstiečių būriais pluša juose tarp miškų
Kad būtų vietos koriams, aukštai išskobiamas medis –
Padedant rankoms žmogaus, ruošiamas šitaip medus
Apie medžių kirtimą ir jų plukdymą upėmis užsiminė vokiečių kilmės romantikas A. Šreteris:
Tu dar pridurk, kad vandenys šie dažniau nei lig šiolei
Iš tautos artimos žaliąjį turtą plukdys.
Čia satyrai linksmi, tankiųjų girių dievaičiai,
Skardžiais pakrančių aukštų veda linksmuosius chorus.
Jie sugebės sunkiuosius medžius iš girių išrinkti
Šie godžiąja upe sieliais tolyn nukeliaus.

Miškų pramonės gaminiai
Pagrindiniais miško gaminiai ko gero reiktų laikyti vančosą, klepkas ir pelenus. Kalbant apie
vančosus, reiktų pasakyti, kad pagal apdirbime naudotą technologiją jie buvo skirstomi į mirkytus
vandenyje ir nemirkytus (Syroj) Vančosai buvo gaminami ir iš pušų. Išsamesnį vančoso gaminimo
procesą pateikia L. Karalius: Vančosas* (rus.ванчос ванчус) – mediniai ąžuolo arba pušies šulai, skirti
statinių gamybai. Šie gaminiai dažniausiai skirti vietinei rinkai. Be to, kaip nurodo Laimontas Karalius,
vančosu dar buvo vadinami ir dideli balkiai, išpjauti iš pačių stambiųjų ąžuolų kamienų (be kraštų ir be
šerdies), tai buvo pats patvariausias medis, kuris supjaustytas į lentas buvo naudojamas laivų gamyboje.
L.Karalius „Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės materialinės kultūros terminų istorijos problemos...“.
Lietuvos istorijos metraštis (Vilnius, 2005, p. 165).
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*Nupjauto ąžuolo kamienas buvo skeliamas, skaldomas (ne pjaunamas) per pusę. Po to šios ąžuolo
pusės aptašomos iš šonų iš iš pagrindo (šerdį reikėdavo nutašyti), kad būtų trijų briaunų ruošinys vieną
pusę specialiai paliekant apvalią, su žieve.
J. Matusas „Lietuvos miško gaminiai ir jų transportas iki XVI amţiaus pabaigos“. „Mūsų girios“.
Iš gaminių, skirtų statyboms, šaltiniai mini įvairiausias kartis ir mietus (žerdj), stulpus dranicas,
malksnas (gontai, skindeliai). Pastarieji buvo gaminami iš pušies ir skirti stogams dengti, tverti tvoroms.
Iš smulkesnių gaminių Matusas mini malkas, luobas (stogams dengti, indams), karnas (apavui). Pagal
tai, kokia buvo smulkių gaminių paskirtis, galime teigti, kad jie buvo gaminami iš esmės vietinei rinkai.
Vienas iš pagrindinių būdininkų gaminių buvo pelenai. Pelenus specialiai tam skirtose krosnyse
išgaudavo jau minėti peleninkai. Pelenus gamino iš vinkšnos, guobos ir uosio medienos.
Pelenų gamybą aprašė Dovnor–Zapolskis. Anot jo, peleninkai padegdavo, iškirtus mišką
atsiradusius kelmus, po to juos šmalcuodavo (шмалъцовали) ir prikimšdavo į statines“.
Pelenų vienetu buvo laštas (lastas), kurį sudarė apie 40 centerių (1 centneris – 50 kg M. D.).
Pasitaikydavo atvejų, kai ši miško medžiaga buvo išgaunama tiesiog padegus tam tikrą miško plotą. Dėl
tokio gamybos būdo smarkiai išdegdavo miškai ir nukentėdavo žvėrys.
Iš išdegamu būdu gaunamų produktų gana dažnai minimos ir anglys. Jas išgaudavo specialūs
darbininkai –anglininkai (ugoljniki).
Dervos ir deguto gamyba buvo taip pat gana populiari. Šaltiniuose minima „virta“ ir „nevirta“
derva. Šiomis naudmenomis užsiimdavo degutininkai (degtiari). Ko gero, nuo jų pavadinimo ir yra kilęs,
Lietuvoje gana plačiai paplitusio, Degučių kaimo pavadinimas.
Be minėtų produktų miškai teikė ir vašką, ir medų. Apie tai liudija mūsų jau aptarti statutų
nurodymai, skirti drevininkams.

Naudojimas buityje
Esant didžiulėm giriom, žmonės jose rasdavo daug ko, kas jų buičiai buvo reikalinga. Tarp kitų
girios dovanų, giria teikdavo ir šviesą ilgiems žiemos vakarams. Kas sugebėjo, varėsi terpentino ir juo
žibino, kas mokėjo medžioti barsukus, rudeniop rasdavo pas barsuką, apsčiai taukų ir juos naudojo
šviesai, kas ko kito nesugriebė, žibindavo balanomis.
Nukirstą pušį supjaustydavo gabalais, vadinamais sponais. Juos merkdavo vandenin, kad geriau
skiltų balanos. Jų ryšulius vėl merkdavo vandenin, kad išmirkt sakai ir mažiau rūktų. Rudenyje traukdavo
iš vandens, džiovindavo ir žiemai turėdavo šviesos. Balaną kišdavo kartais sienos plyšin ir ji, kiek
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pasvirusi žemyn, plieksnodavo. Tai buvo kiek nepatogu, nes tik iš vienos pusės šviesa sklido. Daug
geriau buvo turėti kilnojamą prietaisą, kad galėjus šviesą pastatyti kur norima. Tam įsigydavo kulbę,
tvirtindavo mietgalį, jo viršuje pritvirtindavo skersą pagalį, jo galuose prakrienydavo porą plokščių
skylių ir instrumentas, vadinamas diedu, buvo rakandas.
Jį galėjai kilnoti kur nori ir, jei vienos balanos šviesos buvo mažai, galėjai žibinti ir antrą.
Vyža (vyžas) – iš karnų pintas bekulnis apavas. Vyžoms pinti naudojo išmirkytas liepos, gluosnio,
kartais ir karklo karnas. Karnas lupdavo pavasarį medžiams sprogstant. Prie kojų tvirtinamos apyvarais
– kanapinėmis, lininėmis arba odinėmis virvutėmis. Žieminės vyžos būdavo ilgesnės ir platesnės, kad
galima būtų apsimauti dvejas ar trejas kojines. Tų vyžų vidurį dar lopydavo milu ar oda, kad jos būtų
šiltesnės ir nebyrėtų sniegas. Vyžas pindavo daugiausia vyrai.
Šniūriukams vyžoms būdavo nupinamos virvelės iš linų. Vyžą audavo ne ant plikos kojos, ale ant
kojinės ar autų (skudurus tokius apsivynioja aplink kojas) (Palomenė). Prilupdavo medžio žievių ilgais
kasnykais. Vyžus gamindavo diedukas. Pridėdavo auseles, per jas perkišdavo virvelas (Žasliai). O kam
reikėdavo ženytis – patys ieškodavo. Bagotas – su bagotu, važiuotas – su važiuotu, o vyžuotas – su
vyžuotu (Domeikiemis).
1825 m. Žiežmariuose veikė popieriaus fabrikai. Buvo nemažai nedidelių lentpjūvių,
tačiau lentos naudotos tik vietoje.

Pajamos už medieną
Tai pagrindinės girininkijos pajamos, gaunamos už medieną biržėse, vykdant rinktinius,
sanitarinius kirtimus, tvarkant (darbus atlikdavo girininkijų samdyti darbininkai) vėjavartų, gaisrų, miško
kenkėjų pažeistus medžius.
Leista medžioklė suskalikais, medžiokliniais šunimis ir varovais. Drausta gaudyti žvėris žabangais,
kilpomis, nuodyti. Trakų I girininkas 1896 m. sausio 28 d. raporte rašo, kad išnuomoti Žąslių (6402 deš.),
Kazokiškio (296 deš.), Paparčių (856 deš.), Rykantų (1056 deš.) miškai; dalis Semeliškių (610 deš.),
Bražuolės (219 deš.), Strėvininkų (800 deš.) miškų. Taip pat pabrėžiama, kad girių prievaizdai
(podlesovščiki) negali gerai kontroliuoti medžioklės, todėl šių plot nereikėtų išnuomoti, o leisti medžioti
tik su bilietais, drausti briedžių, šernų medžioklę su varovais. Bilieto kaina medžiojant su lanku – 3 rb.,
su medžiokliniu šunimi – 5 rb., už bilieto išrašymą girininkijai reikia papildomai sumokėti 50 kap.
Girininkai, jų padėjėjai, miškų apsaugos darbuotojai (žvalgai, eiguliai)nemokamai gaudavo
medžioklės bilietus.
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Nuolatinė (šeimyninė) miškų sargyba
Miškų departamentas 1845 m. birželio 30 d. siuntė raštus į gubernijų apygardas ir ragino ieškoti
šeimų, kuriose yra daug sūnų, galinčių eiti girių prievaizdų (padlesovščiki), eigulių pareigas. Mat dar nuo
LDK laikų siekta, kad tėvams pasenus miškų saugojimu rūpintųsi jų vaikai.
Raginama sudaryti žvalguvas, eiguvas. 1845 m. rašte liepiama eigulius, gyvenančius šalia kelių,
pašto įstaigų, iškeldinti į miškus, kuriuose vykdomi dideli savavališki miško kirtimai. Miško apsaugos
darbuotojams trobesius turi statyti valstiečiai. 1845 m. kovo 1 d. Rusijos imperatoriaus įsaku
valstybiniuose miškuose sudaroma karinė miškų apsauga. Pagal šį įsaką žemesnio karinio rango kariai,
buvę ne mažiau kaip 20 metų fronte, savo noru gali tapti kariniais miškų sargais. Jiems skiriamos 1500
deš. dydžio miškų eiguvos, pastatomi nedideli gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, prie sodybos skiriama 1,5–
1 deš. (deš. = 1,092 ha) dydžio sklypai, pievose ir ganyklose, kurios buvo nenuomojamos, skiriami plotai
šienavimui.
Miškų sargams statomi vieno arba dviejų butų namai. Mediena namų statybai skiriama nemokamai,
o žemę daržams ruošia valstybinių dvarų valstiečiai.
Lėšas namų statybai skiria valstybė, o jei jų trūktų, turi būti skiriamos papildomos lėšos iš
atsarginio miško kapitalo.
Metinis sargų atlyginimas buvo 15 sidabrinių rublių, o lėšas tam skirdavo kaimo bendruomenė.
Miško sargams turėjo būti skiriama tokia pati apranga ir ginklai kaip ir nuolatiniams miškų apsaugos
šauliams, tik be kiverių ir mundurų.
Miško sargų teisės ir pareigos buvo tokios pačios kaip ir miško šaulių. Jų saugomose eiguvose
sargams leista rinkti vaisius ir medžioti. Jie galėjo įsivaikinti vaikų namų globotinius ir jiems, kaip ir
tikriesiems sūnums, perduoti sargo pareigas, priklausiusį turtą, trobesius, ūkį. Sargai, subūrus į didesnes
grupeles, turėjo būti mokomi šaudyti ir kitų karinių veiksmų pagal Suomijos šaulių bataliono nuostatus.
Patvirtinus nuostatus girių prievaizdai ir priešgaisriniai seniūnai nebeturėjo būti renkami. Minėtojo
Rusijos caro įsako vykdymą kontroliavo Valstybės turtų ministerija.
Pagal tuometinius įstatymus buvo numatyta, kad ten, kur trūksta valstiečių, galinčių dirbti miškų
apsaugoje, turėtų būti atkelti kiti. Sargo šeimai prie kaimo turėjo būti skiriama 12 deš. žemės, o jei žemės
nederlingos – 16–50 deš.
Persikeliant vienam žmogui per parą buvo skiriama 31,5 kap. Susirgus į ligonines vežama
nemokamai. Negalintiems dirbti skiriamos 7 rb. 15 kap. išmokos, o dirbantiems – 57 kap. Nemokamai
iš parduotuvių skiriama duonos, duodamos malkų, o jei trūksta ganiavos, miško sargams leidžiama ganyti
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artimiausio kaimo žemėse. Sudegus namui ar kitiems trobesiams kiekvienam šeimos nariui skiriama 14
rb. 29 kap. – 28 53 kap. išmoka.
Dirbantys šauliai turėjo padėjėjus. Kiti šeimos vyrai buvo atsarginiai, esant reikalui galintys
pakeisti šaulius. Šauliai į rekrutus neimami, mokesčių nemoka.
Jie gali medžioti savo saugomoje eiguvoje visus metus, išskyrus nuo kovo 1 d. iki birželio 29 d.,
kai tai daryti yra draudžiama. Sumedžioti žvėrys, kailiai ir kt. Priklausė sargams. Sargai ir jų šeimos
nariai gydyti veltui. Taigi matyti, kad miškų administracijai skiriamos didelės lėšos ir dėmesys.

Miškai carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu
Žąslių: 7662 – plotas 62 4758 – privatūs 38 12420 – iš viso 29 miškingumas. Žiežmarių: 2408 41
3426 59 5834 – iš viso miškingumas 22.
Miškų tarnautojų duomenys: 1844–1897 m. Trakų (Vievio, Žąslių) girininkija, Kaišiadorių r.,
Bačkonių k. raštinė. 1897–1915 m. Vievio (Trakų) girininkija. Kaišiadorių r., Obenių k. raštinė.
Pastaba. Trakų I girininkija archyvo dokumentuose 1871, 1872, 1883 m. ir kitais metais vadinama
Vievio ir Žąslių girininkijomis.Trakų I (Vievio, Žąslių) Vievio 1109 Žąslių 600.
1850–1851 m. – Gegužinės 80.
Trakų I girininkijos girininkas kolegijos asesorius A. Baranovas ir t. t.
Girininkų padėjėjai. Girininkų padėjėjai taip pat buvo svetimtaučiai – rusai, lenkai, kartais baigę
miškininkystės mokslus.
Konduktoriai. Konduktoriai kartais dirbo girininkų padėjėjais. Juos ruošė Kurgano,
Novogluchovo, Romanovo ir kt. miškų mokyklos. Baigę mokslus, kurie trukdavo 3 metus, buvo
siunčiami į gubernijų Valstybinių turtų valdybas, o iš čia skiriami į girininkijas.
Žvalgai. Žvalgai buvo vieni pirmųjų darbuotojų girininkijose jau nuo XIX a. I p. Žvalgais
dažniausiai dirbo atvykėliai, mokėję surašyti miško pažaidos aktus, kitus dokumentus, rečiau – vietiniai
gyventojai. Nuo 1895 m. Miškų departamentas žvalgams leido prekiauti mediena.
Šauliai. Šaulių pareigybė atsirado XIX a. I p. Jie priklausė šaulių batalionui, dalyvavo kariniuose
parengimuose, saugojo 1000–2000 deš. dydžio eiguvas. Po 1863 m. šauliai nebeskiriami.
Eiguliai buvo renkami bendruomenių sueigose, o nuo 1832 m. ši pareigybė, kai buvo patvirtinti
nuolatiniai etatai, dažnai minima iki 1915 m. Eiguliai miškus prižiūri ir šiais laikais.
Miškų sargai. 1832 m. Rusijos caro 1832 m. sausio 21 d. įsaku patvirtinus pareigybinius nuostatus,
atsirado sukarinti miško sargai, dėvėję uniformas, nešioję ginklus (kaip šauliai). Jiems per metus buvo
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mokama 15 rb. alga, statomi namai, skiriama 0,5–1 deš. žemės, pievos ir ganyklos. Vėliau miško sargus
pakeitė eiguliai ir šauliai. 1836 m. buvo vyresniųjų miško sargų pareigybė.

Atlyginimai
Šaulių atlyginimai buvo panašūs kaip eigulių, t. y. 120–150 rb. per metus.
Eigulių atlyginimų dydis priklausė nuo saugomo miško ploto, t. y. 60–200 rb. ir 18–36 rb.
butpinigių.
Girių prievaizdų atlyginimas buvo 50–60 rb. per metus.
Miško kultūrų prižiūrėtojų atlyginimai skyrėsi priklausomai nuo sezono: kai vykdavo želdinimo
darbai, gaudavo 25–80 rb. priedą. 1915 m. metinis atlyginimas buvo 350 rb.
Eiguliams dažniausiai skiriama 6 deš. Žemės. Žvalgai gaudavo šiek tiek daugiau nei eiguliai.
Valstybiniai trobesiai. Iš archyve surinktų duomenų apie 1859–1915 m. valstybinius trobesius
nustatyta, kad jau nuo 1832 m., kai buvo patvirtinti sukarintų miško sargų nuostatai, po keliolikos metų
Trakų apskrityje statyti gyvenamieji namai girininkams, girininkų padėjėjams, žvalgams, eiguliams. Iš
dokumentų matyti, kad 1875–1877 m. Trakų I girininkijoje miškų apsaugos darbuotojams numatyta statyti
19 gyvenamųjų namų su ūkiniais trobesiais. Pastatų kaina – 178–301 rb. Įvairiose ataskaitose minima, kad
jau XIX a. II p. buvo 2231 pastatas, priklausęs miško apsaugos darbuotojams.
Girininkų padėjėjų trobesiai kainavo apie 650–800 rb., žvalgų ir eigulių – 165–300 rb.
Trobesiai buvo mediniai, dengti skiedromis. Jiems priklausę ūkiniai pastatai: tvartas, kluonas, rūsys,
kartais pirtis. Aplink trobesius liepta sodinti gyvatvores.
Pagal 1812 m. birželio 25 d. įstatymą 6 proc. iš atlyginimų fondo skiriama premijoms. Miškininkų
šeimos nariai gydyti nemokamai.
Carinės Rusijos miškininkai miškų atkūrimui skyrė mažai dėmesio. Vien plynais biržiniais kirtimais
iškirsta per 4 tūkst. deš. miškų, o dirbtinai apželdinta tik apie trečdalis plotų. Miško kultūros menkai
prigydavo, kai būdavo želdinama sėjant. Iš pradžių sėklas želdinamuose plotuose sėjo, taip pat net augino
daigynus savo lėšomis miškų apsaugos darbuotojai, daugiausia eiguliai.
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Beištrakiai
Beištrakiai paminėti 1744 m. Rumšiškių parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. kaime buvo 13
sodybų, 74 gyventojai. 1851 m. minimi treji Beištrakiai – kaimas ir 2 užusieniai. Viename iš užusienių
visą laiką gyveno miško sargas. 1897 m. minimi taip pat treji Beištrakiai: 1–ųjų Beištrakių kaimas (254
gyventojai ir 332 dešimtinės žemės), 2-ųjų Beištrakių kaimas (21 gyventojas ir 20 dešimtinių žemės) ir
miško sargo sodyba (10 gyventojų ir 7,25 dešimtinės žemės). Šios gyvenvietės buvo išsidėsčiusios
atitinkamai 11, 12, 10 varstų atstumu nuo Kaišiadorių.Vietovardis sietinas su žodžiu trakas, reiškiančiu
miške iškirstą vietą. Dar neseniai šio kaimo gyventojai Traku vadino vieną iš Beištrakiuose esančių
žemės sklypų.
Kliūko skynimas (Kliūko skynymas) – ariama žemė. Juodžemis, viduryje yra kalnelis. Apie 8 ha
dydžio. Prie Pašulių kaimo laukų ir Būdos girininkijos, Kaišiadorių urėdijos valdiško miško.
„Baudžiavos laikais ši žemė priklausė Vilniaus vienuolėms – žemę tuo metu valdė jų pastatytas Kliūkas,
kurį paskiau vienuolės perkėlė į Žąslių miestelį; Žasliuose ir dabar gyvena Kliūkai“.
Laikai, kai LDK valdė Stanislovas Augustas Poniatovskis, paskutinis Abiejų Tautų Respublikos
karalius (1764–1795 m.), inteligentas, turėjęs stiprius ryšius su Rusijos carais, laikai kai Vilniaus mieste
buvo įsteigtas pirmasis viešas miesto teatras, buvo statomos operos, Sapiegos steigė Europos teatrus,
paveikslų galerijas, bibliotekas, vyko A. Poniatovskio piniginės ir kitos radikalios reformos, kai Šiaulių
ekonomijoje kilo valstiečių sukilimas, kuris buvo žiauriai numalšintas, kai Tolminkiemyje gyveno
Kristijonas Donelaitis, palikęs kaimo gyvenimo aprašus, žmogaus tuometinį požiūrį į gamtą. Tuo
laikotarpiu miškų, kurių buvo gausu apie dabartines Kaišiadorių vietoves, aplinkoje apsigyveno Kliukų
giminės pradininkas Matas Kliukas.
Beištrakiai pagal vietovardį iškirsto miško vieta, nes senose giriose kirtimai buvo vadinami trakais.
Vietovės senos, gyventos jau VII– XII amžiuje. Iki 1869 m. teritorijose plytėjo didžiuliai valdiški miškai,
senovėje čia veisėsi galybė žvėrių ir paukščių, minimi Sakalynai, juose veisėsi sakalai. Link Vilijos
(Neries) upės vingiuodama tekėjo Šešuva, prie jos ir kūrėsi senasis Beištrakių kaimas, apie 1738 m. čia
minimos tik trys sodybos, tačiau kaimas, vystantis miško kirtimams, sparčiai augo ir apie 1795 m. jame
jau minima 13 sodybų. Minimame miško užusienyje nuolat gyveno miško sargas. Čia ir prasideda
protėvių takas, atėjęs iki manęs. Pirmasis – Matas Kliukas, gimęs 1740 m. Matas Kliukas manomai bus
atsikėlęs ar atkeltas kažkur nuo Biržų, kai šiuose vietovėse jau vyko dideli miškų darbai.
Vedęs Kotryną Daukšaitę gimusią 1746 m. Beištrakiuose, turėjo 9 vaikus – Kotryną, Kazimierą,
Oną, Matą, Stanislovą, Mykolą, Juozapą, Ievą, Matą.Tai buvo laikai, kai pasaulį dar valdė motina gamta,
vaikai gimė, mirė, vėl gimė, sukosi amžinasis gyvybės ratas, o tėvai dėkojo už kiekvieną išgyvenusį
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natūraliomis sąlygomis natūralioje aplinkoje. Matas su žmona Kotryna ir vaikais, gyveno taikoje su
gamta, su medžiais, su mišku, kurį miško sargas, eigulys mylėjo, globojo ir prižiūrėjo. Jis kone kasdieną
apeidavo jam patikėtą miško plotą, apžiūrinėjo kone kiekvieną medį, žvėrių išmintą taką, paukščio lizdą,
su jais tyloje kalbėjosi ir tik jiems galėjo pasiskųsti namų nesėkmėmis ar padėkoti už gimusį vaiką ar
gyvulėlį. Šeima turėjo ir ūkelį – lauką, daržą, keletą gyvulių, gyveno jam valdžios suteiktuose
trobesiuose, net duonkepiai krosniai gero molio buvo vietoje, tai žmogus buvo pilnai apsirūpinęs gamtos
teikiamomis gėrybėmis, bet jas pasiimti reikėjo nuolatinio darbo ir stiprios sveikatos. Tačiau miško
priežiūros darbai buvo pagrindinis Mato rūpestis, o po namus spėriai sukosi ūkį puikiai išmananti
Kotryna su kasmet paaugančiais vaikais. Kažkuriam vaikeliui mirus, o tai dažnai pasitaikydavo gausiose
šeimose, vaikai vienas po kito buvo laidojami prie Rumšiškių bažnyčios esančiose kapinėse ant kalnelio,
palaiminus kunigui ir skausmingam motinos žvilgsniui, jie tėvų rankomis buvo užberiami šventinta
smiltele. Seniau mirus vaikeliui, ypač mažam, niekas neraudojo, palaidodavo pasimelsdami už dūšelę
sakydami: „Dievas davė, dievas paėmė, bus aniuolėlis danguje.“ Ir vėl grįždavo prie įprasto darbų ir
rūpesčių rato.
Valdžiai reikėjo pajamų už medieną, buvo vykdomi ir sanitariniai išvartų, miško kenkėjų pažeistų
medžių, gaisrų nusiaubtų plotų kirtimai, valymai, medžioklės. Tai vyko miško sargų ir eigulių nuolatinės
priežiūros dėka.
Miškai nuo amžių žmogui teikė ne tik visas gėrybes – namus, kurą, apavą, maistą – grybus, uogas,
riešutus, žvėrieną, bet ir dvasinę ramybę, saugą. Nuo ryto ik vakaro, nuo pavasario iki vėlyvo rudens
miškai aidėjo, kvepėjo, aldėjo visomis išraiškos galimybėmis, globė ir glostė žmogaus kūną, sielą ir
mintis. Čia ne tik pavasario ar vasaros kvapai, ne tik sprogstančių pumpurų gaiva, čia oras net pačiu
giliausiu žiemos įmigiu kvepėjo tokiu vaiskiu gaivumu, jog nuvažiavęs į miestą žmogus pajusdavo
tvankų tirštai žmonių iškvėpuotą orą ir skubėdavo namo, į savo miškus. Žiemą, giliai užpusčius visa
palaukes, ir miškuose prikrenta tiek sniego, jog, rodos, neišlaikys plačiašakės eglės. Išlaiko. Pušims
lengviau. Jų viršūnėse sniegą vėjas nupurto nuo lengvų šakų ir įsiūbuoja jas vienodu ritmu, jog rodosi,
jos šnekasi tarpusavy gražia, tylia, ošiančia šneka. Tik ąžuolai, plačiai išskleidę gruoblėtas šakas, stovi
tvirti, paniurę, rodos miegodami. Šalia beržai baltkamieniai svyruokles šakas supa – nutūps koks
žiemojantis paukštis, ieškodamas šakose užsilikusio mažo grūdelio, garsiai kranktelės varnas, išgąsdinta
voverėlė liuoktelės ant kito medžio ieškodama savos drevės. Ir vėl tylu tylu. Brenda eigulys per mišką,
vaikšto po savo valdas, kurias pažįsta daugelį metų, žino beveik kiekvieną augesnį medį, ne veltui jam
valdžia 10 sidabro rublių per metus sumoka, leidžia gyventi valdiškuose trobose, turėti tvartą su
gyvuliais, kluoną, kupiną vasaros gėrybių.
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Eigulio charakteris į medį panašus. Tykiai pasiūbuodamas eina jis ramiai, tykiai tvarkosi namų,
laukų darbuose, tykiai vaikšto po miškus, be lazdos, be ramentų tol, kol suklumpa po pirma gamtos
atsiųsta nedalia. Jau išaugo, išsiskirstė vyresni sūnūs, išėjo į miško darbus, į Būdoje besikuriančius
medienos apdirbimo cechus, ištekėjo dukterys, išėjo iš namų. Su tėvais namie liko tik sūnus Juozapas.
Paseno Matas ir jo žmona Kotryna, jaunesnė šešeriais metais, paseno, suvargo jie po metų našta, pasviro,
sukumpo kaip tie medžiai. Tik va, sakyk, – medžiai stipresni. Kol medis pasens, ne viena žmogaus karta
pasikeis. Pagal tų laikų įstatymus miškų prižiūrėtojų nerinko, neieškojo, sūnūs perimdavo tėvų pareigas,
tiems sunegalavus ar nusenus. Juozapas jau pakeitė Matą miškuose, perėmė jo rūpesčius, toks pats tylus
kaip medis, toks pats kantrus. Senoliai irgi greit prisiglaus prie Rumšiškių bažnytėlės, tyliai atguls greta
ten gulinčių vaikelių. Vien tik mediniu kryželiu pažymėtas tas žemės kauburėlis netruks apaugti žolele.
O kur gi dingsta siela? Oi, kiek jai erdvės, nesuvaržytai kūno gniaužtų, kiek laiko medžių viršūnėse
suptis. Pavydėti galima tos laisvės, tų begalinių plotų, maloniai ošiančių žalių erdvių... Sakoma – nuėjo
pas Dievą...
O miško takais jau vaikščioja Juozapas, sūnus, perėmęs ir visą tėvui Matui kadais paskirtą miško
plotą ir miškininko gyvenimą, ramybę ir darbus kasdienius. Jau žmona Marijona Juršytė iš Gastionių
atitekėjo į Beištrakius ir tapo Juozapo namų šeimininke, jo teisėta žmona. Netrunka prabėgti keletas metų
ir vienas po kito pasipila vaikai – Agota, Ona, Motiejus, Jokūbas, Cecilija, Darata, Magdalena, Laurynas.
Ne visi gyvena, daugelis miršta vaikystėje ar paauglystėje.
Sako, jog miškuose būdavo degamos anglys, verdama smala, ir tuščiuose plotuose vėliau buvo
pastatyti vadinami užusieniai miško sargams. Kada Juozapas su šeima persikėlė gyventi į Vismalus,
Įšdagos užusienį, nežinia, bet jų tenai gyventa, taip rašoma vaikų gimimo Metrikų knygose. Apie 1860
metus Išdagose (Vismalose) gyventa 14 žmonių.
Per Lietuvą ėjo Napoleonas, žygiavo pro šalį, netoli, pagrindiniais kelias žygiavo jo kariuomenės,
tačiau į miškus neužsuko, čia žmonės gyveno įprastą gyvenimą, nors nerimo dėl galimų pasikeitimų, dėl
laisvės atgavimo vilčių būta ir jos negalėjo nepasiekti ramiai miškuose gyvenančių. Sklido kalbos kad
Žiežmariuose buvo apsistojęs pats Napoleonas, kad Būdose buvo pjaunami medžiai, vežami į Kauną, kur
prancūzų armijos perkėlimui reikėjo didelių pantoninių tiltų. Buvo uždėti nauji mokesčiai gyventojams,
kariai prie Kauno plėšė ir naikino net bažnyčias. Bet nuošaliame miškų apsupty stovėjusiame užusienyje
gyvenimas tekėjo ramiai. Kažkur nuvažiavęs, nuėjęs į didesnius kaimus galėjai išgirsti naujienas. Net
grįždami iš Maskvos prancūzų kareiviai neužsukdavo į atokias miškingas vietoves, neplėšė, praėjo pro
šalį. Čia ramu. Metai po metų vienoda. Nuvažiuoja į Rumšiškių bažnyčią, kažką apsiperka krautuvėlėje,
apsisuka su reikalais, ir vėl skuba į savo miškų ramybę. Čia jų pasaulis. Didelių išlaidų šeimoje nėra.
Pragyvena iš ūkio, javų pasiaugina, gyvulių, sava duona, sava ir mėsa, sava vilna apsirėdę, vasarą vyžos,
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kurias žiemą laisvesniu nuo darbų laikų patys iš liepos karnų ir žilvičių nusipina, žiemai veltinius
nusivelia, audžia milą, siūdinasi rūbelius sau ir vaikams. Žiemai – kailinius siūdinasi pas siuvėjus,
Kalėdoms, Velykoms, Vėlinėms, Sekminėms kepa pyragus, perka miltus, silkes, jų pilna pas Žiežmarių
žydus, tenai visko gausi, net mainais už maisto produktus. Sviestą, sūrį, vaisius, uogas žydai supirkinėja
arba keičia į medžiagas, žibalą, žvakes. Bet moka ir patys vakarais pasižibinti balanomis ar taukų
pripiltais indais su knatais. Kasdienai didelio raškažio nereikia.
O istorijos ratas sukasi dideliu pagreičiu. LDK nusilpusi, ją dalinasi Rusija, Prūsija ir Austrija. Bet
Stanislovo Augusto Poniatovskio dėka kyla raštingumas, steigiamos mokyklos, tiesiami keliai, kuriasi
pramonė, pagyvėja prekyba. Tuo labai nepatenkinta Rusija ir įvykdo 2 – jį LDK padalinimą, sustiprina
Rusijos įtaką šalyje, LDK jau gresia visiškas nepriklausomybės praradimas. 1794 m. įvyksta T.
Kosciuškos sukilimas, bet nelygios jėgos, silpnų ginklų, dalgių ir patriotizmo neužteko, sukilimas
Rusijos numalšintas, vadai išžudyti, ištremti. Gal tai ir pagreitino 1795 m. įvykusį 3-ąjį respublikos
padalinimą, kurio pasekoje buvo galutinai sunaikinta Lietuvos kariuomenė, įvestos Rusijos karinės
įgulos, kraštas suskirstytas į gubernijas, įvesta rekrūtų tarnyba caro armijoje. Valstiečiams pasunkėja
baudžiava.
Miško trobelėje gyvenimas tęsiasi. Kažkur pasaulis ūžia amžinų isterijų verpetuose, nuolat vyksta
kovos ir valstybės viena kitą naikina, griūva imperijos, griūva karaliai, jų karalystės ir jų karūnos.
Valstybės praranda savarankiškumą ir valstybiškumą. Tik paprastam žmogui, kaip žemės kurmiui vis tie
patys rūpesčiai ir darbai, nuo ryto iki vakaro tie patys įprasti darbai. Ir velka jis tą naštą ant pečių,
suvargęs ar pailsęs niekas nepaklaus, nes tai ne nuo jo priklauso. 1861 m. panaikinta baudžiava gero
gyvenimo valstiečiui neatneša. Žmogus turi išsipirkti žemę, neturi gyvulių, neturi net padargų jai įdirbti,
užgriūna dar sunkesni rūpesčiai – nuo ko pradėti, kaip gyventi naujomis sąlygomis? Bet miškininkams
ypatingų pakitimų nėra. Vaikšto jie po savas valdas, prižiūri kirtavietes ir augančius medžius, valo
išvartas, senus krūmynus, šalina žvėrių apgraužtus medelius. Kai valdžia nurodo – pjauna, degina, veža...
Kartu su medžiais auga stiebiasi vaikai, sūnus Laurynas vedė Ievą Genevičiūtę, įsikūrė savoje
sodyboje Vismaluose prie Beištrakių, jiems vienas po kito gimsta trys vaikai.
O 1863 m. įvyko naujas sukilimas. Miškai tapo prieglobsčiu sukilėliams.
1863 m. vasario 24–25 d. tarp Žąslių ir Pravieniškių sukilėliai išardė geležinkelio bėgius, vėliau
apšaudė važiuojančius traukinius. Po šių ir kitų kovinių operacijų sukilėliai slėpėsi kaimuose ir miškuose.
Miškai sukilėliams buvo labai reikšmingos slapstymosi vietos, tarsi antrieji namai.
Sukilimą numalšinus apylinkėse, ypač miškuose siautėjo gaujos baudėjų.
Kad sukilėliai negalėtų ilgai išsilaikyti miškuose, Vilniaus gubernatorius 1863 m. rugsėjo 19 d.
išleido įsakymą Trakų apskrities kariniam viršininkui iškeldinti miškų vienkiemiuose gyvenančius
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šlėktas ir valstiečius. Įsakyta ne tik iškeldinti žmones, bet nuplėšti jų namų stogus, išdaužyti langus, duris.
Žaslių apylinkėse iš miškų sodybų buvo iškeldinta nemažai žmonių. Ši lemtis neaplenkė ir miškininkų.
Baudėjai stengėsi įrodyti vietinių žmonių, ypač miškininkų ryšius su sukilėliais. Pirmiausia buvo
tiriama dviejų Paparčių vienuolyno darbininkų išėjusių į sukilimą, byla. Netrukus imami tardyti ir
vienuoliai. Galų gale Paparčių vienuolynas uždaromas. Karo padėtis panaikinta tiktai 1872 m., tačiau
kai kurios jos nuostatos liko galioti ir vėliau, buvo paskelbta būtinybė iškirsti proskynas miškuose, kurie
tinko rinktis maištininkų gaujoms, taip ir miškininkas eigulys Laurynas Kliukas pateko į iškeliamųjų
žmonių sąrašus, o gubernijoje buvo įvesta rusų kalba ne tik dokumentuose, bet ir mokyklose, spaudoje,
statomos cerkvės, uždaromos katalikiškos bažnyčios.
Lauryno Kliuko naujai trobai buvo nuplėštas stogas, išdaužyti langai ir įsakyta su šeimyna ir visu
gyvulių ūkeliu keltis į Mūro Strėvininkų Gabrieliaus Oginskio žemę. Už dalyvavimą 1831 m. sukilime
buvo konfiskuotas Oginskio dvaras, turtas, žemės. Į šios žemės pakraštėlį, kuris ribojosi su Kietaviškių
Pociejų dvaro irgi išdraskytų, konfiskuotų žemių paribiu, čia iškirtus sužėlusius krūmynus ir jau
praaugusius ąžuolynus, medžius, kartu su likimo draugais eiguliais nuo Paparčių Liupsevičiais ir nuo
Cineikių Kerteniais įsakyta kurti naują Girelės vardu pavadintą kaimą. Čia, šiame žemės pakraštėlyje,
toli nuo kelių, gal buvusiame Oginskių žvėrinčiuje, šalia Lūžiškių užusienio ir teko kurtis trims
vadinamiems karališkiesiems eiguliams – Laurynui Kliukui, Vincui Kerteniui ir Baltramiejui
Liupsevičiui.
Girelės miško pietvakariniame pakraštyje buvo įsikūręs Lužiškių užusienis, sodyba su 14
gyventojų, Jurijaus Lukaševičiaus šeima. Užusienis yra paminėtas 1836 m. sudarytame konfiskuoto
Strėvininkų dvaro inventoriuje jis priklausė Strėvininkų dvarui. 1844 m. gyveno 2 šeimos – J.
Lukaševičiaus ir B. Šiugždos, buvo 53 dešimtinės žemės. 1923–1931 m. jau 1 sodyba, 31 ha žemės. 1837
m., kai kaime pradėjo kurtis miškininkai eiguliai, viensėdyje gyveno Marijona Skromovienė. Į žemes
šalia Piliakalnio ir tarp Kareivonių kaimo ir Lužiškių vienkiemio kėlėsi naujojo Girelės kaimo žmonės.
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Girelės kaimas, XIX a. pabaiga

pav. 1. Girelės kaimas XIX a. pabaigoje.

pav. 2. Girelės kaimas XIX a. pabaigoje.
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Pirmoji sodyba vakarų pusės prie naujo kelio buvo Kliuko Lauryno, toliau į rytų pusę statėsi
Kerteniai. Toliau keliukas sukosi pietų pusėn ir ėjo į kalniuką, tenai kūrėsi Liupsevičiai. Jų šeimos buvo
didelės, sodybų daugėjo, šeimos plėtėsi.
Senesnieji, pasakojo savo tėvų kalbas apie tą laikmetį: „Nenorėkit, vaikai, sulaukti badmečio, kokis
buvo po Lenkmečio. Tai buvo 1867–1868 m. Kai viename mete lijo ir lijo viskas supuvo. Nei gyvuliam, nei
žmonėm.
Antrame mete žmonės vieni kitiem patarinėjo sodinti bulves aukštesnėse vietose, nes, jei žemai
prigers, tai nors aukštesnėse liks. Bulves sodino aukštesnėse vietose. Tai kai užėjo sausros, taip nieko ir
neliko. Ir vėl nei žmonėm, nei gyvuliam. Išdžiūvo šuliniai, prūdai. Gyvuliai, jei neišpjovė, tai patys nyko.
Laimingas, jei pajėgei išlaikyti karvutę, tai nors vaikeliai paragavo lašelį pieno. Bulvės, jai buvo kaštono
dydžio, tai buvo labai gerai.“
„Prisimenu senąjį Gojelį Girelės kaime šalia Gomantų piliakalnio. Čia prie Kietaviškių – Burbiškių
kelio, dar tebestovi senas išsikerojęs ąžuolas, čia šlapios balos pakraščiu dar menu, bėgo takelis šiaurėn
link jaunesniojo, parimusio kitoje, šiaurinėje balos pusėje. Į dešinę, stipriai apžėlusiais balos pakraščiais,
tankiu žolynu susisiekiančiais su dirbamu lauku, link griovio, apaugusio alksniais ir beržais, stovėjo
trečiasis. Lyg pro rūką dar menu jį. Paskui jo nebeliko. Senieji dar minėjo ketvirtąjį, stovintį netoli kelio
dešinėje pusėje. Toji bala, apsupta keturių ąžuolų ir vadinosi Gojelio vardu. Kelias pro Gojelį šovė įkalnėn
tokiu gelsvu smėliuku, jog net javai šiame laukelyje neaugo. Pasėti išdygdavo ir siūbavo išgeltę pačia
pažeme. Ir šiandieną šitame kalnelyje niekas neauga, jis baigia užaugti krūmynais, o iš keturių ąžuolų
belikęs vienintelis, plačiai išskleidęs šakas tebeošia prie kelio.“
Taigi į šias atokias miškingas vietoves šalia senojo Gomantos piliakalnio kadaise atvažiavo
atbildėjo mano prosenelis Laurynas su jauna žmona Ieva ir trejetu vaikų. Jau senokai čia prie naujai
išvažinėto keliuko triūsė keletas pasamdytų vyrų, statė trobas. Tik kai trobesiai buvo tiek aptvarkyti, kad
juose jau buvo galima kurtis, atidardėjo vežimai su baldais, gyvuliais, visa namų ūkio manta. Prie
paskutinio vežimo buvo pririštos dvi karvės, vežimuose gulėjo keletas surištų avių, kriuksėjo kelios
kiaulaitės, nes tolimo kelio jos negalėjo eiti pačios, stovėjo didžiuliai gardai su vištomis, antimis.
Antrame vežime kartu su suolais, lovomis, skryniomis ir spintomis sėdėjo vyriausias septynmetis sūnus
Jokūbas ir labai didžiavosi prieš keturmetį brolį Antaną, kuris, dar negalėjo važnyčioti arklių ir su tėvu
ir seserimi sėdėjo pirmame vežime, irgi pakrautame visokio namų gėrio.
Įdomu važiuoti nepažįstamais laukais, keliais, pamiškėmis, vežimai dardėjo nelygiais keliais
tolimą apie 30-ies kilometrų kelią, tai nuovargis greitai pasiekė savo – Jokūbėlis saldžiai užsnūdo
prisiglaudęs prie medinės lovos lentų, bet arkliai paklusniai sekė paskui priekyje einantį vežimą ir
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negalėjo išklysti iš kelio, tik galutinį trečiajį vežimą važnyčiojusi motulė Ieva pagailėjusi vaiko, paprašė
sustoti, kad padėtų jam po galvele pagalvę.
Ir traukė keliais keleliais mažasis karavanas – Laurynas Kliukas, išvarytas iš gimtųjų vietų keliavo
į tremtį, važiavo į naują vietovę toli nuo pagrindinių kelių, vieškelių, važiavo su šeimyna apgyvendinti
negyvenamą vietovę šalia apleisto piliakalnio, kur iškirtę miškus ir krūmynus miškininkai eiguliai turėjo
įsikurti ir pradėti naują jau žemdirbio gyvenimą. Čia jam buvo atmatuota 30 hektarų žemės, o ją
sutvarkyti, išvalyti ir apdirbti jau buvo jo paties reikalas. Nežinia, ar džiaugėsi, ar valdžią keiksnojo senos
miškininkų eigulių giminės palikuonis, priverstinai iškraustytas iš gimtųjų vietų, nukeltas toli nuo kelių,
nuo gimtųjų miškų.

Teks įprasti. Pavasaris.
Tik privažiavę būsimą sodybą, čia jau stovinčius naujus namus, jie sustojo ir neskubėjo iškrauti
vežimų, dairėsi aplinkui po statybų prišnerkštą kiemą, po aplinkui besitęsiančius laukus, po baltus
beržynus, kurių čia apsčiai priaugę. Susirūpinusi Ieva jau dairėsi kur geresnė žemė daržams, kur lygesnis
laukas bulvei. Pirmieji iš vežimų iššokinėjo smalsučiai vaikai, jie bėgiojo ir visko klausinėjo, jiems buvo
įdomu, tarsi nujausdami, kad čia jiems teks visą amželį nugyventi. Ieva tylomis glostė vaikų galveles:
„Bėkit vaikai, paleiskit, paganykit pakluonėje karves, jų kojos jau nelaiko tokio tolimo kelio, pavargę
tegu bent kiek atsigaus dar mažai prižėlusioje pievoje.“
Kur žemė molinga, teks javams, kviečiams, miežiams, aplinkui gausiai primėtyta raistelių,
beržynėlių. Trobos naujos, tvartai dideli, kluonas atokiau – teks ūkininkauti. Pušynai čia neošia, už
kalnelio ąžuolai, jų daug, beržai visur, balti beržai. Ieva iškelia iš pintinės jazmino krūmą ir pasodina jį
gale trobos atokiau nuo lango – tai prisiminimas iš namų... Namai? Teks. Pirmąjį darbą ji jau padarė.
Paskui pradės dairytis. Diena po dienos vaikščios, mins pirmas pėdas šioje žemėje, svarstys, spėlios kas
čia jų laukia...
Vyrai plušėjo. Teko samdytis meistrus ne tik statyboms, reikėjo šulinio vandeniui, reikėjo molinės
duonkepės krosnies. Gerai kad molio viename piliakalnio kalnelyje rado tokio, kuris laikys ilgai ir
išdegęs bus tvirtas kaip mūras. Žemė čia dosni, ne tik moliu – statyboms samanas rovė raistelyje, baltieji
kiminai labai tinkami rastų tarpams užpildyti irgi savojoje žemėje. O kai vasarą pasipils uogos, rudeniop
– grybai, dar malkų pilni savi raiteliai, tik pjauk, kapok, Jokūbo širdis rimsta – gyventi galima. Žemės
daug, ir vėl – trūksta rankų, trūksta darbo jėgos, vienam sunku pjauti medžius, krūmus, rauti kelmus,
deginti šaknis, plėšti žemę iš laukinės gamtos glėbio. Pinigų ne per daugiausia, tik būtiniausiems
darbams. Pagelbsti Ievos brolis, atvažiavęs lieka visai vasarai, pagelbsti ir Lauryno giminė, tik kad toli,
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labai toli, nepribėgiosi ten atgal, jei atvažiuoja, tai ir su vežimu, ir su arkliu gelbsti kelias dienas, kokią
savaitę. Ir stumiasi pirmyn – žiema ne už kalnų, ateis šalčiai.
Vėl regiu viziją – visi trys vaikai bėgioja po platų kiemą tarp trobos ir kluono, visur landžioja,
mažasis Antanukas rėkia – jis nespėja su vyresniaisiais ir paleidžia dūdas, ko jiedu slepiasi, bet niekas
neturi laiko jo guosti, visi užsiėmę savo darbais, motina sukasi po trobą nežinodama kaip sustatyti baldus.
Tiek čia jų ir tėra – pora suolų, kelios kėdės, stalas, maža spintelė indams, spinta rūbams, ai, lovos, lovos.
Plati didelė jiems, bet kur gi ją statyti? Įleidžia šunį, tas pasisuka po trobą, pasisuka ir sprunka pro
praviras duris, niekur neprigulė, kur dabar ta geroji vieta lovai? Netekusi kantrybės Ieva pati nutaria kur
jai bus geriau. Ir stumdo viską pagal save. Tiek čia to stumdymo, aišku, stalas priekyje kampe tarp langų,
čia šviesu, pakabins ant sienos Marijos paveikslą, ant kitos – Jėzaus širdies, bus jauku, už stalo kampu
suolai. Gerai. Kėdės priekyje, priešais stalą, jos visa trobos puošmena, brolio staliaus dovana vestuvių
proga. Apkloja lovas austinėmis, margai, grožisi – gražu. Ir pagalvių keletas, berniukų lovos šalia kitos
sienos, arčiau pečiuko, mergaitės lovelė po langu ir viskas. Ant pečiaus dar niekam nereikia miegoti,
galės pasišildyti žiemos vakarais.
Grįžta vyrai iš lauko – jie kasa šulinį, deda ąžuolinius tašytus rentinius, darbas nelengvas, išlipo
užkąsti. Ieva, pametusi savo pamąstymus atidengia krosnies angą, priepečkin iškelia didelę terlą bulvinio
šiupinio, krečia į molinukus, neša iš priemenės pieną, duoną, duoda į stalą. Vyrai, pamatę naujas medžiu
kvepiančius baltas grindis, išsigąsta molinų savo kojų, meta kadokus priemenėj ir eina tik su kojinėmis.
Ieva šypsosi: „Galėjot nenusiauti, išplausiu“, vyrai irgi šypsosi, – geras žodis visada prie širdies.

Girelė. Kuriasi gyventi.
Ir nerimui laiko nelieka. Kai nuvargsti per dieną, tai poterio nėra kada sumesti, vidury žodžio,
vidury minties užmiegi. Jokūbas jau giriasi Ievai radęs vietą pirčiai. Tolėliau link piliakalnio auga labai
gražus ąžuolas, šalia laukų – beržai, o už jų griovys iš raistelio. Vanduo teka žemyn link pievų prie
piliakalnio, tenai labai šlapia, telkšo jau ne pelkės, bet labai šlapia pieva, viksvom apžėlusi. Va šitą upelį
užtvenkus, iškasus gilesnę kūdrą, kuri greit prisipildys vandens ir vieta bus tinkama suręsti pirtelę.
Laukuose mėtosi akmenys, jų čia visur mėtosi, mažesnių ir didesnių, pirčiai tinkamų. Vėl teks kviestis
meistrą, pirtį statyti reikia mokėti, žinoti kokie akmenys tinka, kaip juos sudėti į krosnį, kaip ją pastatyti,
kad garą laikytų.
Pirmąją žiemą naujoje vietoje šeimyna praleido ramiai. Trūko pašaro gyvuliams, per darbus nebuvo
laiko paruošti daug pašaro, gavo nusipirkti, pirko ir javų, bulvių, pirmieji derliai buvo nekokie, žemė dar
neįdirbta, mėšlo dar neturėjo. Daug visokiausių trūkumų išgyveno, metai pasitaikė labai nederlingi,
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derlius irgi prastas, todėl perkant užkilo kainos. Laurynas visai išbaigė atsivežtus pinigus, bet išgyveno,
o pavasaris žada naują derlių, gyvuliai išėję į laukus atsigaus. Pirtis jau pastatyta, kūdra iškasta, nors
vanduo joje labai rudas, matyt sunkiasi iš šalia esančio durpingo beržynėlio, tačiau praustis galima, beržo
vantų nestinga, vanduo kvepia. Prisileidžia sulos bačkas, užraugia su avižomis.
Nerimas neapleidžia Lauryno – pievos prie piliakalnio labai šlapios, visą pavasarį jas merkia
vanduo, nebus žolės. Po sena egle kunkuliuoja šaltinis, prie visų raistelių beržynėlių stovi balos vandens,
nežinia ar jis kada nuseks kai nubėgimo nėra. Kur aukštėliau, praeitą vasarą Laurynas pastebėjo užaugusį
vilkašeryną, dabar vos sniegui nutirpus išdegino, gal prasikals geresnė žolė bus pašarui.
Piliakalnyje, iš kažkokių užaugančių liūnų, lyg pelkių išteka upelis, jo pietiniai šlaitai labai aukšti,
statūs, šiauriniai nuolaidesni. Jeigu pavyktų iš savo žemės iki to upelio iškasti griovį, tikrai pievos būtų
nusausintos, augtų pievų žolė. Laurynas anksti pavasarį, vos žemėje išeina pašalas, imasi darbo. Reikia
iškasti apie 150 metrų ilgio griovį, siauro neiškasi – čia molėta žemė, užplauks, tai tenka kasti ne tik
giliau, bet ir plačiau. Taip kiekvieną laisvą valandą skuba link miško, pasiėmęs kastuvą pluša iki devinto
prakaito. Darbas juda lėtai, tačiau Laurynas užsispyręs. Atvažiuoja giminaičiai, vėl gelbsti ir prie griovio
kasimo ir prie lauko darbų, juk pavasaris nelaukia, viską reikia padaryti laiku, antraip derliaus nelauk. Iš
jam atmatuotų 30 hektarų daug raistelių, miškelių, tačiau dirbamos irgi virš 20-ies, reikia pasiraityti
rankoves norint tiek žemelės apdirbti rankomis su arkliuku. Vaikai maži, pagalba dar menka, gal paskui
akėčias Jokūbėlis jau gali pavaikščioti, o Antanėlis tai tik kelmams kūrenti tinka. Bet vis šiokia tokia
pagalba. Vaikai vis šalia tėvo – tai paduok, tai nunešk, tai pakelk. Visi juda, nors pagalba menka, bet
linksmiau. Dar metai, kiti ir užaugs, sustiprės. Mergaitė vyresnė, tai ji motinos darbams – sodinti,
palaistyti, vištas prižiūrėti, gyvulius ganyti. Visi užimti.
Kartais Laurynas nusibraukia prakaitą ir nusiminęs susimąsto – už ką jam tokia dalia teko? Eigulio
gyvenimas buvo daug lengvesnis, žinoma ir tenai reikėjo apdirbti savo žemę, tvarkyti gyvulius, tačiau
pagrindinis jo darbas buvo miškų priežiūra, už tai jis gaudavo algą, turėjo namus, ūkį, gyveno daug
lengviau. Čia gi – vien tik žemė, o kaip iš jos padaryti rublį? Gyvulių prieauglis? Javų derlius? Visa tai
matysime rudenį, o dabar? Pinigai visai baigiasi, gal kokį kiaušinį ar sviesto luitelį pardavus ir gauna
rublį kitą, bet tiek mažai, kai nuolatinės algos nėra...

O gyventi turi. Reikia.
Gerai, kad ne vieniši šioje svieto užmirštoje salelėje – rytų pusėje prie naujo keliuko kuriasi likimo
draugo, irgi eigulio Kertenio šeimyna su gausiu vaikų būreliu. Moterys greitai susipažįsta, utaruoja,
dalinasi bendrais rūpesčiais, tik laiko labai maža, nėr kada. Už Kertenių sodybos keliukas sukasi į pietus
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ir link kalnelio irgi kairėje pusėje jau stovi Liupsevičių trobos. Ir tik sekmadieniais jie susitinka ir būreliu
traukia į Kietaviškių bažnyčią. Bažnyčia tolokai, už keletos varstų, tai einant ir pasišnekėti užtenka laiko.
Visų jų likimai panašūs, visi iškelti iš gimtųjų namų, atskirti nuo giminių, savų, visi užimti statybų,
kūrimosi naujoje žemėje rūpesčiais. Vyrai, buvę eiguliai, visą gyvenimą praleidę miškuose tariasi kaip
dirbti žemę, ūkininkauti. Moterų bėdos visur tos pačios – vaikai, namai, gyvulėliai, daržai.
O viršgalvų sukasi, bėga, mainosi debesys, švilpauja vakariniai vėjai. Toli prie vakarinio horizonto
už plačių erdvių slėnių stūkso buvusieji Oginskių dvarų pastatai, mūriniai dviejų aukštų XVII a. Oginskių
dvaro rūmai.
1368 m. vietovę mini kryžiuočiai. Manoma, kad Mūro Strėvininkuose XIV a. buvusi pilis,
kronikose minima Streben vardu, kurią 1368 m. sudegino kryžiuočiai. Prie Strėvos upės, galbūt ir prie
dabartinių Mūro Strėvininkų, 1348 m. ir 1375 m. vyko mūšiai su kryžiuočiais.
XVI a. Mūro Strėvininkus valdė Stravinskiai. Iš šios Stravinskių giminės yra kilęs pasaulinio garso
rusų kompozitorius Igoris Stravinskis. I. Stravinskis autobiografijoje rašė, kad jo protėviai Lenkijon
atklydo iš Pabaltijo kraštų.
1590 m. Biruliškių kuopinio susirinkimo centrui priskirti jau Bogdanui Oginskiui priklausę
Strėvininkai. Nuo 1600 m. tai Oginskių valda. XVII a. pastatyti mūriniai dvaro rūmai, įkurtas tekstilės
fabrikas (manufaktūra). Kadangi Oginskiai palaikė 1831 m. sukilimą, caro valdžia atėmė ir dvarą ir
fabriką.
Gabrielius Juozapas Oginskis, gimęs 1783 m. lapkričio 30 d., miręs 1842 m. gruodžio 15 d.
Vilniuje – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) karinis ir politinis veikėjas. Kunigaikštis, kilęs iš
Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės, senelis Andrius Ignotas Oginskis, dėdė Mykolas Kleopas
Oginskis. Gabrielius Oginskis išvykęs mokytis į Paryžių dalyvavo Napoleono karo žygiuose, tikėdamasis
su jo pagalba atkurti napriklausomą Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. 1812 m. Napoleono kariuomenės
lietuviškosios Garbės gvardijos, kurią sudarė iš Lietuvos kilmingų šeimų kilę karininkai vadas,
pulkininkas. 1813 m. grįžo į Lietuvą ir užsiėmė dvarų reikalais.
1830 –1831m. Gabrielius Oginskis buvo vienas sukilimo Lietuvoje vadų, nuo 1831 m. balandžio
1 d. Trakų apskrities sukilėlių vadas. Sukilimui pralaimėjus emigravo į Paryžių. Oginskio dvaras
konfiskuotas, rūmuose įrengtos caro kareivinės ir karo ligoninė, manufaktūra uždaryta. 1840 m. grįžo į
Lietuvą, buvo suimtas, teisiamas, ir mirė kalėjime. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.
Rytinėje pusėje, kur dabar stovi Kietaviškių bažnyčia senovėje iki XVII a. Kietaviškių žemes valdė
kunigaikščiai Giedraičiai, iš kurių dvarą perėmė Oginskiai. Dvaras buva pastatytas ant Spenglos upelio
kranto, labai gražioj vietoj, dar nebuvo malūno, nei tvenkinio. Pagal istorinius šaltinius Kietaviškėse jau
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1504 m. stovėjusi medinė bažnyčia. Šitos vietos senas pavadinimas – Duoneliškės. Kai Leonardas
Gabrielius Pociejus vedė Gabrielę Oginską, Kietaviškės tapo Pociejų nuosavybe.
Už dalyvavimą 1831 m. sukilime Teodoro Pociejaus dvaras buvo konfiskuotas.
Abiejose pusėse už keletos kilometrų stovėję dvarai buvo sunaikinti, žemes ir Kietaviškėse likusius
pastatus apgyvendino čia įkurdinti rusai, o Strėvininkus – caro kariuomenė, kazokai.

Girelės kaimas
Kietaviškių pradžios mokyklos mokytojas Aleksandras Šeštokas 1936 m. birželio mėnesė užrašė
Girelės kaimo vietovardžius. Pateikėjas – Pranas Liupsevičius, gimės Girelėje.
Gojelis – raistelis. Šlapias, kupstuotas, apie 0,5 ha dydžio. Apie 500 metrų į vakarus nuo Girelės.
Kupstynė – bala. Apskrita, šlapia, diamteras – 40 metrų. Apie 500 metrų į šiaurės rytus nuo Girelės
kaimo.
Kliukų raistelis – raistas. Šlapias, augęs krūmokšniais. Apie 200 m2 dydžio. Į vakarus nuo Girelės.
Juodžemis – raistas. Šlapias, apaugęs krūmais, keturkampis. 4 ha dydžio. Apie 400 m į šiaurės
vakarus nuo Girelės.
Ilgaraistis – bala. Ilga, siaura, šlapia bala, apie 50 arų dydžio. Apie 400 metrų į rytus nuo Girelės
kaimo.
Tankumybė – miškelis. Auga įvairūs medžiai. 100x00 metrų. Apie 200 metrų nuo Girelės kaimo į
šiaurę.
Sedybų raistas – bala. Visuomet šlapia, pailga, apie 3 ha dydžio. Apie 100 metrų nuo Girelės kaimo
į šiaurės rytus.
Užkluonių raistelis – raistelis. Pailgas, apaugęs krūmokšniais šlapias, apie 2 ha dydžio. Rytiniame
Girelės kaimo gale.
Uživono žemė – žemės sklypas. Priemolis, apie 17,5 ha dydžio. Nuo Girelės kaimo į vakarus 1 km.
Pirmoji sodyba prie nuo vakarų pusės einančio kelio buvo Kliuko ?. Jis turėjo du sūnus – Jokūbą
ir Antaną. Jokūbas ir Antanas gyveno šalia, jų sodybas skyrė vos šimtas metrų, girdėjau senos bobutės
pasakojimą, kad jie turėję seserį, kuri neva ištekėjo už neturtingo berno nuo Žąslių, gal buvo pažįstami
ir todėl jai tėvas neskyrė pasogos, nedavė kraičio ir net nesigiminiavo, tačiau kažkokie ryšiai buvo. Teta
iš Kudonių pasakodavo apie giminaičius prie Žaslių, atrodo, važiuodavo į atlaidus. Vėliau, jau mums,
anūkams praaugus, iš Žaslių atvažiuodavo giminaitis Jonas, buvome ir mes pas juos apsilankę, tačiau
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sovietmečiu nebuvo mados kalusinėti apie giminystės ryšius, taip ir nepasidomėjome pas savo senolę,
kuri gal ir žinojo.
Toliau į rytų pusę gyveno Kerteniai. Jų šeimos buvo didelės, sodybų daugėjo, šeima plėtėsi. Palei
kelią abiem pusėm stovėjo 4 ar 5 sodybos. Toliau keliukas sukosi pietų pusėn ir ėjo į kalniuką, tenai buvo
įsikūrę Lepševičių sodybos. Jų buvo 5.
Jokūbas Kliukas turėjo vienintelę dukrą Marijoną, ji ištekėjo už Janavičiaus iš Gojaus kaimo ir
turėjo gausią šeimyną – 4 sūnus ir dvi dukteris.
Pranutė Janavičiūtė buvo nutekėjusi į Perkūnakiemio kaimą už Antano Kazakevičiaus ir statant
Lietuvos elektrinę, grįžo gyventi į paliktus, svetimų apgyvendintus senelių namus Girelės kaime. Jie
užaugino tris vaikus – sūnus Alvydą ir Mindaugą, dukterį Ireną. Dabar duktė Irena Jančiauskienė su
šeima gyvena senelių paliktoje žemėje, pasistačiusi naujus namus, įkūrusi naują sodybą. Sūnus Alvydas
ūkininkauja senelių žemėje, gyvena Kareivonių kaime, Mindaugas dirba girininku prie Vilniaus.
Antanas Kliukas pirmoje santuokoje su Venskute iš Kudonių kaimo turėjo du sūnus – Joną ir
Kazimierą.
Mano dėdė Jonas Kliukas, važiavo į Ameriką užsidirbo pinigų ir nupirko žemes su sodyba, kaip
sakoma iš kažkokio ten tuo metu gyvenusio ruso iš Lužiškių ir perdavė gyventi savo broliui Kazimierui,
pats išvažiavo gyventi į Kauno miestą, kur Žaliakalnyje buvo nusipirkęs namus. Nepriklausomybę
atgavus, žemes a.a.dėdės Jono vaikai yra pardavę Kaune gyvenantiems žmonos Marcelės giminaičiams.
Dėdė Jonas turėjo keturis vaikus sūnus Vytautą ir Joną, dukteris Aldoną ir Birutę. Birutė ir Jonelis dar
gyvi, gyvena Kaune, palikuonių turi tik sūnus Vytautas.
Dėdė Kazys ir gyveno toje viengalėje troboje, kurion įėjus buvo priemenė, už jos – viengalė pirkia.
Priekinėje pirkios dalyje buvo molio asla, stovėjo didelė duonkepė , stovėjo suolas, ant jo kibiras vandens
ir kitokie rakandai. Toliau be jokios pertvaros buvo sudėtos lentinės grindys, stovėjo suolai, stalas,
dešinėje pusėje stovėjo spinta, ji skyrė užpečkyje stovėjusias lovas nuo stalo. Pečiaus gale stovėjo
sumūryta kuknelė, tarp spintos ir kuknelės buvo atviras tarpas. Po grindimis buvo didelis rūsys,
vadinamas sklepas daržovėms ir bulvėms laikyti. Dėdės šeimoje gyvi augo trys vaikai – Antanas, išėjęs
į rusų kariuomenę, negrįžo, vedė ir liko gyventi prie Uralo. Dukra Aldona gyvena Elekrtėnuose, sūnus
Jona nevedė, jau miręs.
Antrą kartą vedęs Eleonorą Ratkevičiūtę iš Karveliškių kaimo mano diedukas Antanas Kliukas
turėjo dar du vaikus – dukterį Emiliją ir sūnų Praną. Duktė ištekėjo už Petro Laimučio į Kudonių kaimą
ir turėjo tris dukteris – Malviną, Oną ir Pranutę. A.A.Malvina gyveno Strėvininkuose, buvo ištekėjusi už
Stasio Naudžiūno, pasistatę namus išaugino dukterį Nijolę ir sūnų Kęstutį. Ona apsivedė su Bernardu

22

Jančiausku iš Kareivonių kaimo ir gyveno Elektrėnuose, išėjusi į pensiją grįžo į Kudonių kaimą, atkūrė
tėvų ūkį, užaugino dukterį Ireną ir sėkmingai šeimininkauja.
Pranas, mano tėvas, buvo vedęs Ceciliją Piliponytę iš Kertauninkų kaimo visą amžių pragyveno
Girelės kaime ir užaugino tris vaikus – sūnų Algirdą, dukterį Oną Rasutę ir sūnų Vytautą Alvydą.
Algirdas su Vytautu Alvydu gyvena Vilniuje, sukūrę šeimas, išauginę vaikus, augina anūkus. Duktė Ona
Rasutė ištekėjusi už žemaičio nuo Plungės a.a.Algimanto Šakio, gyvena Elektrėnuose. Turi du sūnus –
Gytį, gyvenantį Vilniuje ir Rytį, gyvenantį Elektrėnuose ir tris anūkus.
Seniau dažnai mirdavo maži, todėl ši dalia neaplenkė ir mano giminės, tačiau apie juos mažai
būdavo šnekama. Mūsų baba Eleonora buvo labai gera gaspadinė, ūkininkė, senų pažiūrų, skaityti
nemokėdama gerai išmanė gamtos rato rėdą, gyveno pagal senuosius dzūkų papročius, šventė visas
šventes, gydėsi tik žolynais ir sakydavo, kad nereikia verkti mirusio mažiuko – bus pas dievą aniuolėlis.
Ona Rasutė Šakienė, Elektrėnai
Prie pat keliuko per kaimą Ieva pasodino tris liepaites – teošia, težydi. Kiek to darbo, rankų
nepraskėsi, širdis vis vien nerami ir ašarą jau ne vieną nubraukia Ieva ir nerimas vis šalia širdies... Iš
gimtųjų vietų išvaryta, ilgesiu sudžiūvo Ieva, ji negimdys daugiau vaikų, nuvyto lyg pati jaunystė, nors
pats amžiaus grožis. Lauryno tėvas Juozapas augino aštuonis vaikus, ir senelis Matas – aštuonis, o jie, kiek
atsivežė iš gimtinės, tiek ir turėjo. Visą save jie atiduoda šitai žemei, nuo ryto iki vakaro, nuo pavasario
iki vėlyvo rudens. Ir vėl. Ratas po rato.

Lauryno ir Ievos Kliukų vaikai Girelės kaime
Magdalena
Duktė Magdalena, gimusi 1858 m. devynerių metų su tėvais buvo atvežta gyventi į Girelės kaimą,
kur išaugusi į paneles, prieš tėvų valią nutekėjo už Dzedulionio iš Vaidžionių kaimo šalia Žaslių. Vėliau
buvo pasakojama, kad ji iš tėvų namų išėjusi „kaip stovi“, reiškia tėvai nedavė pasogos, nes tekėjo už
neturtingojo ir vėliau tėvų namuose niekada nesilankė. Tiesa, dokumentuose yra įrašas, kad buvusi Jokūbo
sūnaus krikštamotė. Paskui į Girelę atvažiuodavo giminaičiai Genevičiai – Jonas, Vytautas, jų motina
Marytė. Jie draugavo su Kudonių teta Emilija Laimutiene, atvažiuodavo, kvietėsi į Žaslius, į atlaidus.

Jokūbas
Vyresnysis Lauryno Kliuko sūnus Jokūbas gimęs 1860 m. dar Vismaluose, būdamas devynerių
metų kartu su tėvais eiguliu Laurynu Kliuku ir motina Ieva Genevičiūte Kliukiene apsigyveno Girelės
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kaime, tėvų kuriamoje sodyboje, išaugęs vedė Kotryną Buikauskaitę, su ja turėjo 6 vaikus – Boleslovą
(1888–1889 m.), Jokūbą (1890 m.), Andrių (1896–1914 m), Oną (1898 – 1908 m.), Aleksandrą (1901–
1908 m.), kurie visis mirė pakąsti įvairių ligų, sakoma į šeimą buvo įsisukusi džiova ir vienas po kito mirė
5 vaikai, tik viena duktė Marijona, gimusi 1892 m. išaugo ir 1915 m. Kietaviškių bažnyčioje susituokė su
ūkininku Ignu Janavičiumi iš Gojaus kaimo, ir turėjo gausią šeimą, – keturis sūnus ir dvi dukteris. Kadangi
Jokūbo sūnūs neišgyveno, senatvėje žemę jis užrašė žentui Ignui Janavičiui. Žemė Girelės kaime
Janavičiai nuomojo, paskui prasidėjo karai, suirutės, kolchozai nusavino ir tik po laisves atgavimo žemę
atgavo anūkas Alvydas Kazakevičius.
Marijonos Kliukaitės Jabnavičienės duktė Pranutė Janavičiūtė buvo nutekėjusi į Perkūnakiemio
kaimą už Antano Kazakevičiaus o Perkūnakiemyje pradėjus statyti elektrinę, Pranutė Janavičiūtė
Kazakevičienė su šeima grįžo gyventi į motinos gimtinę, į svetimų apgyvendintus senelio Jokūbo,
vadinamo Kubo namus Girelės kaime. Kazakevičiai perstatė senas trobas, sutvarkė sodybą.
Pranutė

ir

Antanas

Kazakevičiai

užaugino keturis vaikus – sūnus Alvydą,
Gintautą, Mindaugą ir dukterį Ireną. Dabar
duktė Irena Kazakevičiūtė Janavičienė su
šeima gyvena senelių paliktoje žemėje,
pasistačiusi naujus namus, įkūrusi naują
sodybą senelių gyventoje vietoje.
Kazakevičių

sūnus

Alvydas

ūkininkavo

senelių žemėje, gyveno Kareivonių kaime,
2016 m. mirė, žemę dirba jo sūnus Linas
Kazakevičius.

Sūnus

Mindaugas

dirba

girininku prie Vilniaus. Sūnus Gintautas
tragiškai žuvo automobilio katastrofoje, jo
šeima gyvena Vilniuje.
Antra

Marijonos

Kliukaitės

Janavičienės duktė Marijona Janavičiūtė buvo
nutekėjusi į Bublių kaimą už ūkininko Jono
Melkūno, šeima buvo labai darbšti, užaugino
pav. 3. Pranutės Janavičiūtės Kazakevičienės vaikai,
Marijonos Kliukaitės Janavičienės anūkai Irena ir
Mindaugas.

tris vaikus – Stasę, Pranutę ir Joną. Po
melioracijos darbų Bublių kaime, po sodybos
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sunaikinimo senatvę leido Kaišiadoryse pas sūnų Joną.
Marijonos Kliukaitės sūnus Ignas Janavičius baigęs VDU aviaciją, po karo pasitraukė į JAV.
Sūnus Stasys Janavičius, Kauno kunigų seminarijos studentas buvo suimtas ir už antitarybinę
veiklą nuteistas 25 metams ir išvežtas į Sibirus, grįžęs į Lietuvą apsigyveno Vilniuje.
Sūnus Vytautas Janavičius žuvo partizanaudamas Elektrėnų krašto apylinkėse, Gojaus miške,
patekęs į kaimyno Žigučio sodyboje suruoštą pasalą. Prie Elektrėnų bažnyčios pastatytame partizanų
atminties paminkle yra iškalta jo pavardė.
Sūnus Antanas Janavičius buvo baigęs žemės ūkio mokyklą, pokaryje dirbo Antaviliuose, dirbo
įvairius darbus, vėliau dirbo Akmenės invalidų namų direktoriumi.
Motina Marijona Kliukaitė Janavičienė mirė 1944 m., palaidota Mijaugonių Kapinėse.
Prismenu senąją Jokūbo trobą, kurioje mano vaikystėje gyveno senukai Tamkevičiai. Jokūbo troba
buvo didelė ilga, didžiulės priemenės su visokiais rakandais sujungtos su tvartu. Namas buvo labai ilgas,
pietų – šiaurės kryptimi, dengtas šiaudais, gyvenamojoje pietinėje pusėje stovėjo didelė molinė krosnis,
priešais langus stovėjo suolai, didelis stalas, ant sienų šventi paveikslai, o lovos buvo atskirtos medinės
juodos spintos ir stovėjo vadinamam užpečky. Nežinau, kur buvo miegama vaikų, tikriausiai jie turėjo
kažkokias loveles, gal priglaustas prie antros pusės spintos, gal kiti miegodavo ant šilto pečiaus, kas
dabar papasakos.
Atokiau šiaurinėje sodybos pusėje stovėjo didelis, žemų stogu kluonas. Prie jo pasodintas gražus
sodelis, tenai augo obelys, kriaušės, krašte – eilė slyvų, vadinamų vengrutėmis. Jas džiovino žiemai. Ir
obuolius džiovino, ir kriaušiukes, menu dar augo sena puslaukinė kriaušė ant abiejų brolių sklypų ribos,
turėdavo tiek kriaušiukių, kad net žemėje gulėjo kaip patalas. Papuvusios jos buvo labai skanios, jas
džiovino pečiuje didelėse blėkose, visa žiemą ant pečiaus stovėjo maišai tų kriaušiukių, galėjome valgyti
kiek panorėję.
Dabar namai perstatyti, sutvarkyti, gyvena Irena Kazakevičiūtė Janavičienė su vyru Mindaugu. Jie
išaugino sūnų Kastytį ir dukterį Gintarę. Jos sodyboje vyko Girelės kaimo žmonių susitikimas.

Antanas
Jaunesnysis Lauryno Kliuko sūnus Antanas, gimęs 1863 m. Vismaluose irgi 1867 m. kartu su tėvais
ir broliais buvo atvežtas į Girelės kaimą ir augo naujai kuriamame ūkyje.
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Išaugęs, turėdamas 17 metų buvo paimtas
į caro kariuomenę ir 1880–1890 m. tarnavo
Caro armijoje kanonieriumi.
Kanonierius („patrankininkas“) – 1700–
1917 m. karinis eilinio artileristo laipsnis
Rusijos armijoje.
Laipsnis pirmą kartą atsirado 1700 m.
kuriant artilerijos pulką. Įstatymiškai įteisintas
1712 m. artilerijos nuostatuose ir 1716 m. Karių
statute.
Kanonieriaus laipsnis panaikintas 1917
m. gruodžio 29 d. kartu su kitais Rusijos armijos
laipsniais.

Pareigos

–

užtaisyti

pabūklą,

nutaikyti į taikinį, iššauti. Šaudyti, kartu su
handlangeriais

sukioti

pabūklą,

iššovus

atridenti jį atgal.
Ruošiantis

važiuoti

kanonieriai

pav. 4. Kanonieriaus uniforma.

prikabindavo pabūklą prie vežimo pirmagalio, o baigus važiuoti – jį atkabindavo.
Lygiavamzdės artilerijos laikais kiekvienas lauko pabūklas turėdavo 2–4 kanonierius, o ėmus
naudoti graižtvinius pabūklus kiekvieno pabūklo įgula turėdavo vieną kanonierių.
Geriausiems kanonieriams suteikdavo bombardyro laipsnį.
Grįžęs iš caro armijos Antanas Kliukas 1893 m. susituokė su Rozalija Venskute, gimusia 1873 m.
Kudonių kaime.
Santuokoje 1894 m. gimė sūnus Jonas, 1896 m. – Kazimieras. Šeimoje prasidėjo bėdos. Vienas po
kito kasmet gimė vaikai – Marijona 1900 m., Aleksandras – 1901 m., Eleonora – 1902 m. ir visi jie vienas
po kito mirė. 1908 m. mirė ir Antano žmona Rozalija Venskutė Kliukienė, jos mirties metrikoje įrašytas
sūnus Sigizmundas, kurio kituose bažnytiniuose archyvuose neteko surasti, tikriausiai mirė labai mažas,
o motinos Rozalijos Venskutės Kliukienės mirties priežastimi įrašyta džiova. Visi palaidoti Kareivonių
kaimo kapinėse.
Pavargęs nuo bėdų, ligų ir mirčių, 45 metų našlys kanonierius Antanas Kliukas 1908 m. skuba vesti
Karveliškių kaimo aplenkėjusių ūkininkų Igno ir Marijonos Markauskaitės kilusios iš Kareivonių kaimo
Ratkevičių 22 metų dukterį našlaitę, augusią be anksti mirusios motinos, tik prie pamotės ir jos gausios
šeimynos kaime.
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Antrą kartą vedęs Eleonorą Ratkevičiūtę iš Karveliškių kaimo, Antanas Kliukas turėjo dar du
vaikus – dukterį Emiliją ir sūnų Praną.
Eleonora Ratkevičiūtė kilusi iš Karveliškių kaimo, Ratkevičiaus Igno pirmoji duktė. Jos motina
Markauskaitė iš Kareivonių kaimo matomai mirė gimdydama antra vaiką, nes Eleonora augo prie
pamotės ir jos vaikų. Anksti netekusi motinos, ji buvo kieto būdo, nepaprastai darbšti, ištverminga.
Karveliškių laukai, kuriuos už tarnybą caro armijoje gavęs jos senelis rekrūtas buvo smėlėti, žvyruoti,
žemė buvo nederlinga, bet didelė tėvo šeima nebuvo tinginiai, todėl iš tos žemės jie paėmė viską, ko
žmogui reikėjo pragyvenimui. Tėvas Ignas Ratkevičius buvo stambus ūkininkas ir buvo gerbiamas
kaime. Kalbėjo lenkiškai, todėl ir Eleonora puikiai mokėjo lenkų (vietinę, gudų) kalbą, potieriavo iki
senatvės lenkiškai, o atitekėjusi į lietuvišką Girelės kaimą šnekėjo lietuviškai, matomai ir Karveliškėse
šia kalba buvo kalbama. Ji nemokėjo skaityti nei rašyti, nes buvo mergaitė ir jai teko auginti visus
pamotės vaikus, kurių gimė visas būrys, jokių mokyklų arti nebuvo, jos mokslais niekas nesirūpino, nes
reikėjo dirbti žemę, ganyti gyvulius, auginti seseris ir brolius.
Atitekėjo į namus, kur būta džiovos, o tais laikais tai buvo neišgydoma, labai užkrečiama liga. Kas
padėjo jaunai Antano žmonai nesusirgti ir neužsikrėsti namuose, kur ši liga nužudė mažuosius vaikus ir
jauną šeimininkę? Ar angelo sargo palaiminga ranka sustabdė juodą negalią, apsiautusią Kliukų giminę?
Buvo kažkokios kalbos apie užkeikimus ar kažką, bet Eleonora pamynė šiuos pramanus savu tikėjimu,
ji, nedidelio ūgio, greita ir mikli, kaip vėjas išsklaidė visus gandu, išsiplovė visus trobos kampus, išbarstė
žolynais, išvėdino spintas, sudegino senus drabužius ir nugalėjo ligą. Jos neliko. Sūnūs Jonas ir
Kazimieras, jau praaugę pusberniai irgi išaugo gyvi ir sveiki.
Jauna, smarki šeimininkė greitai apvaldė visą ūkį, 1909 m. pagimdė dukterį Emiliją, o 1912 m.
sūnų Pranciškų. Jau sena būdama juokaudavo su seserim Emilija, kuri buvo atitekėjusi į Gomantas ir jos
abi artimai draugavo. Sakydavo: „O ko guli su vyru, jei vaikų nenori? Aš vieną vaiką vienon pusėn lovos,
kitą – kiton, ateina senis, nusikeikia „psekrev“ ir nueina gult už pečiaus“.
Šeima augino daug gyvulių, turėjo karvių, veršelių, augino avis, kiaules ir veislines, jos atsiveda
paršiukų, tai ir sau ir parduoda keletą, dar kelis praaugina ir išsikepa kokiom šventėm pečiuje. Mokėjo
gaspadinauti. Vištų pulkai, viščiukus irgi perino, kartais višta atveda slapukų – užsislepia kur po lapais,
susideda kiaušinių ir dingsta – reiškia tuoj parves slapukų būrį iš kokios pašiūrės. Džiovintų vaisių –
obuolių, kriaušaičių, slyvų maišai stovėdavo ant pečiaus, riešutų tarbelės kabojo ant sienos prie pečiaus,
daržovių visokių pilna kamara – kopūstų bačka, agurkų, geltonų griežčių, vadinamų kručkų, bulvių pilni
sklepai, javų pilni aruodai. Dar prisimenu senąsias girna kamaros kampe. Gyveno visko kupini. Bet
darbo, darbo... Žinoma, buvo ir šventės, atlaidai. Eidavo atlaiduosna toli, net Vilniaus Kalvarijas
aplankydavo, nors iki Vilniaus buvo virš 50 kilometrų, bet Kietaviškių bažnyčioj organizuoja grupelę,
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buvo tokie vadinami pravadvykai, jie žinojo kelius tiesiogiai link Vilniaus, tai, sako, surenka grupelę
apie 12 žmonių, susitaria, tada pasiima maisto, lašinių, kokio kumpio ar skilandžio, prisiverda kiaušinių,
duonos puskepalį, susideda vandzlalį ir eina. Per dieną nenueidavo, sako, nakvodavo pas kokius
gaspadorius ant šieno klojime, priimdavo keliauninkus, o ryte jau ir pasiekia Vilnių. Tenai meldžiasi,
gieda, sako, labai gražūs atlaidai. Paskui jau vėl atgal tais pačiais keliais ir pas tą patį ūkininką vėl
pernakvoja ant šieno. Va, kaip keliavo seniau. Dar mėgdavo ir Pivašiūnus aplankyti, o arti namų, tai visur
– ir Žiežmariai, ir Semeliškės, ir Žasliai...
O sumuš sviesą, pririnks kapą kiaušinių, dar kažką ir pasikinkiusi bričkelę į turgų. Ir rublis ir
malonumas. Turgūs buvo Semeliškėse, Žiežmariuose, turgūs dideli, gausūs ir parsiduodi, ir nusiperki ko
reikia.
Antanas Kliukas, nebuvo labai darbštus, gal pasiligojęs, tai ji ir laukuose ir namuose, visur jos pilna,
motinos komanda buvo visur. Reikėjo atidalinti vyriausius Antano sūnus, tai padalino – Jonui
Kietaviškėse nupirko krautuvę, Kaziui – šipkartę į Ameriką. Kaip tenai buvo, ar Kazys nedrįso važiuoti,
kad jie abu apsikeitė – Kazys paėmė Kietaviškių krautuvę, Jonas – išvažiavo į Ameriką.
Paskui caro armijos kanonierius, turėdamas 59 metus, pasiligojęs mirė 1922 m., kai jauniausiam
sūnui Pranciškui tebuvo 10 metų. Jis buvo palaidotas šalia pirmosios žmonos Rozalijos ir vaikų. Visi jie
palaidoti ilsisi Kareivonių kaimo kapinėse, kur ilgai stovėjo aukštas dzūkiškas giminės kryžius, dabar jis
nupuvęs ir vieta užaugusi žole, baigia užsilaidoti svetimų.
Likusi našle Eleonora daugiau netekėjo, pati valdė
žemę, ūkį, tvarkė vaikus, buvo labai darbšti ir valdinga.
Pati tvarkė ne tik ūkį, bet ir vaikų likimus.
Pasakoja anūkė Ona Laimutytė Jančiauskienė –
mūs baba Eleonora Ratkevičiūtė Kliukienė buva labai
stipri, niekad nebuva pas daktarus, vis basa, jau gruodas,
šalta, o ji basa. Ar pas kiaułas, ar kur. Stiprios sveikatos
buva, tik senatvėj prarada atmintį. Visus vaikus augina. Ji
buva gimus Ratkevičiūtė iš Karveliškių, maža lika
našlaiti, jos mama, Markauskutė iš Kareivonių miri kai ji
buva visai maža, tada atėja pamoti ir buva daug vaikų, tai
ji visus augina. Ištekėja už našlia Antana Kliuka Girełės
kaiman, daug vyresnia, jis jau turėja du paaugusius sūnus,
Joną ir Kazį, kiti maži buva mirį ir jo žmona irgi buva
mirus. Mūsų baba išaugina du vaikus – mano mamą

pav. 5. Senoji Eleonora Kliukienė.
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Emiliją ir dėdę Praną. Paskui dukterį, mano mamą Emiliją išleida už Petra Laimučia Kudonių kaiman, ji
visiem padėja augyt’ vaikus. Kai Kudonyse buva labia ankšta, didelė šeimyna, namai maži, tik viena
nedidelė pirkelė, o dar dieduko Vinco sesuo Rozalija, dar duktė Anė, Petro sesuo netekėjus, tai mes
mergaitės dažnai būdavom pas babą Girelėj.
Eleonora Kliukienė pragyveno ilgą amžių, nė karto nebuvo pas gydytojus, o kai senatvėje jai
skaudėdavo galvą, anūkai norėjo nuvežti ją pas Kietaviškių felčerį Bacenską, kad duotų kokių nors
vaistų, ji paklausė ar reikės nusirengti. Kai jai pasakėm, kad gal ir reikės, tai ji mums atsakė: „Nu jau ne,
joks vyras many nenurengė ir nenurengs, nor ir daktaras, nevažiuosiu“. Ir nevažiavo, tai anūkė Malvina
jai atnešdavo visokių tablečių, taip ir pragyveno apie 90 metų. Paskutiniais gyvenimo metais sirgo
smegenų skleroze, buvo praradusi atmintį. Mire namuose, buvo prižiūrima marčios Cecilijos, kartais
ateidavo duktės Emilijos dukterys Malvina ir Ona.
Įdomu tai, kad jausdama mirtį, senoji Eleonora pati išsirinko sau kapui vietą šalia tvoros, toli nuo
Kliukų giminės kapelių, sakydama, kad iš čia matosi Kietaviškių bažnyčėlė ir šalia jos gulsis sesuva
Emilija, jos senis, tegul guli su savo boba ir vaikais. Mirus, šis jos prašymas buvo išpildytas ir ji guli
viena, atsiskyrus nuo savų, tik sesuo Emilija gale galvos pasilaidojo, o kai kapinės buvo pratęstos, tvoros
neliko ir šalia jos laidojasi svetimi žmonės.

Antano Kliuko vaikai, jų likimai
Antano Kliuko vyriausias sūnus Jonas Kliukas
Vyriausias Antano Kliuko sūnus Jonas gimė1894 m., jo motina pirmoji Antano Kliuko žmona
Rozalija Venskutė iš Kudonių kaimo. Šeimai teko dideli išbandymai – mažieji vaikai ir motina vienas
po kito mirė nuo tuo metu negydomos džiovos. Motina Rozalija mirė turėdama 35 metusir tik dviems jos
vaikams pavyko išgyventi. Vyresnysis Jonas liko be motinos 14 metų, Kazimieras – 12 metų paaugliai.
Tėvui vedus antrą žmoną Eleonorą Ratkevičiūtę, vaikai augo prie pamotės tėvo ūkyje. Jie dirbo visus
ūkio darbus, prižiūrėjo gyvulius.
Kai posūniai išaugo, Jonas, skirstant dalias ir žemes, gavo šipkartę*, išvažiavo į Ameriką, užsidirbo
pinigų ir nupirko žemes su sodyba iš tuo metu ten gyvenusio ruso Jurijaus Lukaševičiaus iš Lužiškių
užusienio ir perdavė gyventi savo broliui Kazimierui, kurio krautuvė Kietaviškėse jau buvo bankrutavusi,
o jis gyveno senoje tėvų troboje kartu su pamote Eleonora ir jos vaikais Emilija ir Pranu. Tėvas 1922 m.
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buvo miręs. Kazimieras grįžo prie
žemės, kurią jam užleido brolis
Jonas, o Jonas vėl išvažiavo į
Ameriką. Antrą kartą grįžęs iš
Amerikos Jonas pirko namą Kaune ir
žemę prie Žaslių, Girelės kaiman jis
negrįžo, 1921 m. vedė Marcelę
Sinkevičiūtę iš Jagėlonių kaimo,
susituokė Kietaviškių bažnyčioje ir
išvažiavo gyventi į Kauno miestą,
kur Žaliakalnyje buvo nusipirkęs
namus. Prieškaryje Jonas dirbo
Kauno mueste kokioj tai JAV
akcinėje

bendrovėje,

kuriai

pav. 6. Jono Kliuko šeima jaunystėje.

vadovavo vokiečiai. To užteko, kad užėję rusai, jų sovietinis saugumas pokaryje Jonui neleido dirbti
Kaune. Todėl jis buvo įsidarbinęs Taujėnuose šalia Ukmergės kažkokiam malūne. Nežinia, ar jis tikrai
padėjo partizanams šelpdamas juos miltais, ar tai buvo pretekstas, o gal kažkieno skundas, bet Jonas 1946
m. gegužės 16 dieną buvo suimtas darbe ir nuteistas lagerio, išsiųstas į Komiją, į Vorkutą. Tie metai
šeimai buvo labai sunkūs. Motinai reikėjo išmaitinti vaikus, ji ėmėsi pyragėlių kepimo verslo, tačiau
milicija gaudė, neleido prekiauti. Kieme turėjo mažytį daržą, jame augino būtiniausias daržoves, bandė
net laikyti vištas. Giminės irgi mažai galėjo padėti, pokaris buvo sunkus ir kaime, todėl duktė Aldona
turėjo mesti mokslus ir eiti dirbti. Tremtyje Jonas išbuvo iki 1949 m. gegužės 15 dienos, lygiai trejus
metus. Kodėl po tokio trumpo
laikotarpio buvo paleistas?
Matomai padėjo tai, kad sūnus
Vytautas, su rusų kariuomene
praėjęs iki Berlyno, ėmėsi
kažkokių veiksmų, rašė savo
vadovybei.
Grįžęs iš tremties labai
bijojo ką nors pasakoti, todėl
ir
pav. 7. Jonas Kliukas (viduryje) Kaune.

šiandieną

mažai

likę

pasakojimų apie tą laikotarpį
30

šeimoje, visus valdė baimė ir nepasitikėjimas, apie tai daug ką pasako ir faktas, jog jaunesnioji duktė
Birutė, stodama į Medicinos institutą melavo, kad tėvai išsiskyrę, kartu negyvena.
Šeimoje augo keturi vaikai. Jonas Kliukas su žmona Marcele Sinkevičiūte Kliukiene išaugino du
sūnus – Vytautą ir Joną, ir dvi dukteris – Aldoną ir Birutę.
Vyriausioji Jono Kliuko duktė Aldona gimusi 1923 m. gyveno su tėvais Kaune, mokėsi
odontologijos Medicinos institute, bet jai nepatiko, įstojo į VDU istorijos fakultetą, mokslų nebaigė. Po
karo dirbo politechnikume sekretore, liko neištekėjusi, nors buvo graži ir turėjo kavalierių, bet gyvenimą
nugyveno vieniša tėvų namuose, kartu su tėvais, buvo jų didžiausias ramstis ir paguoda senatvėje ir
ligose. Aldona buvo labai gero charakterio, draugiška, miela. Slaugė senus tėvus, bendravo su
giminaičiais. Mirė 2009 m. Palaidota Kaune šalia tėvų.
* žiūr. Kazimieras
Vyresnysis sūnus Vytautas gimęs 1926 m. Kaune. Mokėsi Amatų mokykloje staliaus amato, užėjus
rusams buvo pimtas į rusų armiją ir jam teko dalia praeiti visą frontą. Pradžioje, kai kariavo Rusijos
gilumoje teko patirti didelių sunkumų. Paskui jis dirbo karo lauko virtuvėje virėju, praėjo visą frontą iki
Berlyno. Rusų kariuomenė buvo suvargus, maistas prastas. Vėliau rusų armijai labai padėjo amerikiečiai,
siuntė pagalbą ir maistu, tapo lengviau.
Grįžęs po karo Vytautas dirbo Kauno infekcinėje ligoninėje staliumi. Vytautas buvo tylus žmogus,
daug skaitydavo, pasakoti apie karą nemėgo.
1956 m. vedė Antaniną Šinkūnaitę, gyveno tėvo namų pirmame aukšte, 1957 m. turėjo sūnų
Rimantą. Sūnus Rimantas baigė tuometinį KPI ir dirbo inžinieriumi, 1982 m. susituokė su Irena
Pakaušyte iš Anykščių ir turėjo dvi dukras – Nomedą, gimusią1983 m. ir Aušrą, gimusią 1988 m.
Rimantas su šeima gyveno atskirai nuo tėvų. Rimanto duktė Nomeda Kliukaitė 2008 m. susituokė su
Rolandu Lapinsku iš Vilkaviškio ir pagimdė du vaikus – Domą, gimusį 2012 m. ir Gabrielę, gimusią
2015 m.
Vytauto jaunesnioji dukra Jūratė, baigusi medicinos mokyklą dirba odontologe ir gyvena
gimtajame Kaune, po senelių ir tėvelių mirties likusiuose senelio namuose, kuriuos kadaise nusipirko
grįžęs iš Amerikos Jonas Kliukas.
Jaunesnysis sūnus Jonas gimė 1931 m. ir turėdamas klausos sutrikimų liko nevedęs, gyveno su
tėvais. Jonelis dirbo „Lelijos“ siuvykloje sukirpėju. Gyveno su tėvais ir seserimi Aldona tėvų namo
antrajame aukšte, kai tėvai mirė, sesuo Aldona mirė, jis, išėjęs į pensiją, persikėlė gyventi pas iš
Amerikos grįžusią jaunesniąją seserį Birutę.
Dukra Birutė gimusi 1933 m., baigusi Medicinos institutą farmacijos fakultetą dirbo Vilniuje,
vėliau Kauno Klinikų ligoninės vaistinėje.
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Kadangi tėvelis Jonas Kliukas palaikė
santykius su Amerikoje likusiais draugais ir
giminaičiais,

savo

jaunylę

dukrą

supažindino su Amerikos lietuviu Jurgiu
Barton, gimusiu 1936 m. JAV. Kažkiek
susirašinėję laiškais, jie susitiko Lietuvoje,
o

antrą

kartą

Jurgis

apsilankė

jau

atveždamas Birutei vestuvinę suknelę.
Vestuvės įvyko 1976 m. Vilniuje gražiojoje
Petro ir Povilo bažnyčioje, tačiau Birutė dar
ilgai negalėjo išvažiuoti pas savo vyrą.
pav. 8. Jono Kliuko šeima senatvėje (be duktės Birutės). Iš
kairės – Jonas Kliukas, duktė Aldona, sūnus Jonas, žmona
Marcelė ir sūnus Vytautas.

Tokie tad buvo sovietiniai įstatymai. Kol
Jurgis gavo leidimą parsivežti žmoną, jis
turėjo

ištisus

metus

ruošti

įvairius

dokumentus, daug vargti su advokatais, su valdžiomis, nes buvo daromos visokios dirbtinos kliūtys.
Gavusi dokumentus Birutė po metų išskrido į Ameriką viena. Kalbos beveik nemokėjo nes
mokyklose mokėsi prancūzų kalbą, atvažiavus teko lankyti kalbos kursus, nes be kalbos nagavo darbo.
Baigusi ir išlaikiusi kalbos kursus gavo darbą ligoninėje. 30 metų ligoninėje ruošė instrumentus
operacijoms, ruošė įvairius vaistų mišinius ir pan. Gyvendama Amerikoje greitai pasigedo lietuviškos
aplinkos, amerikonai pasirodė šalti, kitokio auklėjimo, ji varžydavosi jų ir tapo namų žmogumi, vis
negalėjo įprasti prie svetimos aplinkos ir galvojo apie grįžimą į Kauną. Kai į pensiją išėjo ir vyras Jurgis,
abu apsisprendė greitai – nutarė grįžti į Lietuvą.
Grįžo jau į laisvą Lietuvą. Turėjo sovietinį pasą, bet norėdama Amerikoje dirbti, buvo priėmusi
Amerikos pilietybę, todėl laisvoje Lietuvoje Lietuvos pilietybės negavo, nors tai labai skaudžiai jai
atsiliepė, nes gimusi ir augusi Lietuvoje, ji jaučia nuoskaudą savo Tėvynei, kurios nebuvo praradusi
širdyje, jos neišdavė, tik ištekėjo už Amerikoje gyvenusio vyro. O dvigubos pilietybės dar nėra. Apie tai
ji kalba su didžiule nuoskauda.
Lietuvoje jie su Jurgiu nusipirko gerą butą Kaune, o mirus seseriai Aldonai paėmė brolį Jonelį,
vyras irgi jau neįgalus, tai jai tenka dviejų senų žmonių priežiūra ir nors pati jau 85-erių metelių, niekam
nesiskundžia savo dalia. Turi tik vieną skaudulį – tai Lietuvos pilietybė.
Lietuvoje Birutė jaučiasi puikiai, sako – kalba, lyg daina, ji skamba, žmonės šilti, čia protėvių, tėvų
žemė ir kapai, o svetimas kraštas nemielas.
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Pragyvenęs gana ilgą gyvenimą Jonas Kliukas 1987 m., būdamas 93-ejų metų mirė, Marcelė
Sinkevičiūtė Kliukienė, turėdama 87 metus, 1990 m. mirė. Jono Kliuko artimieji ir jis pats palaidoti ilsisi
Kauno kapinėse.
Birutė ir Jonelis šiuo metu dar gyvi, gyvena Kaune. Senelių Kliukų name Žaliakalnyje gyvena
anūkė Jūratė Kliukaitė.

Antano Kliuko jaunesnysis sūnus Kazimieras
Gimęs1896 m., motinai mirus liko 12 metų, augo prie pamotės, dirbo namų ūkio darbus, jaunystėje
tarnavo caro armijoje Petrograde revoliucijos metu, paskui mėgo juokauti, vis pasakojo, sako, a, kokia
tenai buvo revoliucija – išsišaudė kas ką norėjo, išsilakstė kariuomenė ir mes lietuviai beveik pėsti namo
parėjome, niekas nelaikė, caro armija pakriko, išsibėgiojo. Daug lietuvių per Latviją pėsti keliavo namo.
Teko ir padirbėti svetur ir nakvoti visokiose pašiūrėse, nelengvas buvo kelias namo.
Kazimieras iš tėvo ūkio gavo savo dalią pinigais. Sakoma kad caro kanonierius tėvas Antanas prie
caro gaudavo kažkokią išmoką, kokius tai pinigus, net žemė broliams Jokūbui ir Antanui nebuvo
padalinta per pusę, Antanui po tarnybos armijoje teko tik rečdalis tėvo žemės. Kazimierui buvo nupirkta
šipkartė važiuoti uždarbiauti į Ameriką, bet šiam šipkartės atsisakius, važiuoti vietoj jo buvo išleistas
vyresnysis brolis Jonas. Tada Kazimieras Kietaviškių bažnytkaimyje įsigijo krautuvę, kuri turėjo tekti
Jonui, tačiau reikia pastebėti kad jis buvo labai įdomus žmogus – geraširdis ir patiklus, aplinkiniai labai
tuo naudojosi ir kadangi daugelis, pamatę jo nesavanaudiškumą, nemokėjimą tvarkyti finansų, nesilaikė
duoto žodžio, ėmė prekes skolon. kadangi užrašų Kazimieras nevedė, tik pasitikėdavo duotu žodžiu,
pinigų daugelis pradėjo negrąžinti, taip po keletos metų jo krautuvė bankrutavo ir jis liko be dalios. Grįžo
gyventi pas pamotę Eleonorą, kuri tuo labai piktinosi, tada, matydamas jo dalią, brolis Jonas, pirmąjį
kartą grįžęs iš Amerikos, perleido broliui Kaziui gyventi savo nusipirktoje viengalėje troboje, kurią kartu
su žeme tėviškės kaiminystėje buvo nusipirkęs iš kaimyno ruso iš Lužiškių kaimo.
Troba buvo viengalė, priemenė buvo sukalta iš lentų, įėjus įpriemenę, kurioje nebuvo grindų,
stovėjo spinta valgiui susidėti ir trys laipteliai į gyvenamą trobos galą.
Priekinėje pirkios dalyje buvo plūkto molio asla, dešinėje pusėje stovėjo didelė duonkepė, kairėje
netoli lango – suoliukas, ant jo kibiras vandens, prie galinės sienos kitokie rakandai, namų apyvokos
daiktai. Toliau be jokios pertvaros buvo sudėtos lentinės grindys, čia gale trobos po langais stovėjo
suolai, stalas, dešinėje pusėje stovėjo spinta, ji skyrė nuo stalo užpečkyje stovėjusias dvi medines lovas.
Pečiaus gale stovėjo sumūryta kuknelė, tarp spintos ir kuknelės buvo atviras tarpas. Po grindimis buvo
didelis rūsys, vadinamas sklepas daržovėms ir bulvėms laikyti.
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1929 m. Kazimieras vedė Marijoną Deimantavičiūtę iš
Rumšiškių. Šeima gyveno iš žemės, kurią su troba nupirko
brolis Jonas, tačiau žemės broliui neužrašė, tik leido gyventi
ir dirbti. Paskui užėjo sovietai, žemę nacionalizavo, tvėrė
kolūkius. Nors šeima neprieštaravo kolūkių tverimui, tačiau
kolūkiuose nei Kazimieras nei jo žmona Marijona niekada
nedirbo. Buvo šnekama, kad jis turėjo ryšių su partizanais,
juos atvesdavo pas pamotę Eleonorą, kad pamaitintų, dėl to
pamotė pyko ant jo, sakė – vesk namo, ir pas mus gali užtikti,
o tada – Sibiras. Kaimas buvo toli nuo centrų, matyt vietinių
skundikų nebuvo, tai taip ramiai ir baigėsi. Nežinia kaip jiedu
su Marijona sukosi, bet kolūkyje nedirbo. Kazimieras
važinėdavo į Kauną, parveždavo dažų vilnoms ir linams
dažyti, o kadangi kaimo moterys visos daug audė, tai vis
eidavo pas jį pirkti dažų. Kiek naudos iš to buvo, kiek
nebuvo, bet jie gyveno iš savo mažučio ūkelio, augino
bulves, daržoves, nusišerdavo porą kiaulaičių, turėjo karvę,
veršelį, taip ir maitinosi. Užtat jų namuose visada vyravo
taika, nebuvo jokių nesutarimų. Kazimieras mėgo rūkyti, o

pav. 9. Marijona Kliukienė.

kadangi tais laikais kaimo žmonės patys augino tabaką, tai Kazimieras mėgo ateidinėti pas brolį, kur ant
aukšto visada kabojo virtinėmis suverti tabako lapai. Buvo įdomus pasakotojas, sėdės ir šnekės ir vis apie
revoliuciją, apie kelionę per Latvijos kaimus, kaip tenai žmonės gyvena.
Kazimiero ir Marijonos Kliukų šeimoje gyvi išaugo trys vaikai – Antanas, Jonas ir Aldona. Kiti
mirė maži. Antanas, gimęs 1930 m., sovietmečiu išėjęs į jau sovietinę kariuomenę, negrįžo, vedė vietinę
rusaitę ir liko gyventi prie Uralo. Jo žmona Natalija Kliukas, vaikai – sūnus Vytautas ir duktė Natalija
gyvena gyvenvietėje Sarapul prie Uralo.
Sūnus Jonas, gimęs 1936 m. gyveno Girelės kaime, iki mirties buvo viengungis, gyveno tėvų
namuose, kuriuos buvo perstatęs, įrengęs priestatėlį ir sutvarkęs abu trobos galus, įdėjęs grindis. Mirė
1993 m. po operacijos Kaune. Jis buvo gero būdo, linksmas, dirbo Lietuvos Elektrinėje ir kasdien
važinėdavo į darbą apie 10 kilometrų, vasarą su motociklu, žiemą eidavo per Girelės mišką iki
kursuojančio autobuso. Pasodino sodą, tačiau mėgdavo išgerinėti, ūkio darbų nedirbo, gyvulių nelaikė.
Duktė Aldona, gimusi 1938 m. anksti išėjo iš namų, paaugle tarnavo Kaune, vėliau įgijo mūrininkės
specialybę ir grįžusi dirbti į besistatančius Elektrėnus ištekėjo už Albino Česonio (1938–2012 m.).
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Šeima išaugino du
vaikus – dukterį Audrutę,
gimusią

1964

m.

Elektrėnuose, kuri ištekėjo
už Virgio Škultino, abu
išvažiavo

gyventi

prie

Latvijos pasienio, 1984 m.
turėjo sūnų Aidą. Vėliau
Audronė išsiskyrė su vyru,
baigė socialinius mokslus
ir sėkmingai darbuojasi. Į
tėviškę negrįžo. Gyvena su pav. 10. Gireliečiai Kazimiero duktės Aldonos Česonienės dukros Audronės
Česonytės krikštynose (iš kairės antras Jonas Kliukas, toliau Pranas
sūnumi Aidu, abu turi Kliukas, kūmas Bernardas Jančiauskas, Aldona Kliukaitė Česonienė, jos
vyras Albinas Česonis, Cecilija Kliukienė, Marijona Kliukienė.
nusipirkę namus.
Antrasis Aldonos sūnus Algis gimęs1969 m., išaugęs Elektrėnuose vedė Vidą Katukevičiūtę
Česonienę, ir turi sūnų Edvardą, gimusį 1996
m. Algis dirbo Lietuvos elektrinėje, žmona
važinėja uždarbiauti į Vokietiją, tačiau labai
dažnai lankosi namuose. Sūnus Edvardas
mokosi Kunigų seminarijoje Kaune.
Tėvas Kazimieras mirė 1969 m., ilgai
sirgo, buvo operuota galva, turėjo silpnus
plaučius. Dėdė Kazimieras buvo labai geros
širdies žmogus, lėtas, ramus, negirdėjau jo
barantis. Kartu su žmona Marijona jie gyveno
ramų gyvenimą, nesidraskė su darbais, lėtai
ramiai dirbo savo žemės lopinėlį ir gražiai ir
taikiai gyveno.
Motina Marijona irgi buvo ramaus būdo,
kaimynai sakydavo „Atitiko kirvis kotą“ todėl
jų šeimoje tvyrojo ramybė ir sutarimas, tačiau
vaikai nė vienas nesiekė mokslų, labai anksti
pav. 11. Marijona Kliukienė su dukra Aldona.

išėjo į darbus, vyriausias sūnus Antanas išėjo
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į sovietinę armiją, tarnavo prie Uralo ir tenai apsivedė. Buvo grįžęs į tėvo laidotuves. Motina dar ilgokai
gyveno su sūnumi Jonu, kuris liko gyventi namie ir dirbo Elektrinėje. Mirė 1981 m. Girelės kaime, jie
visi palaidoti Kareivonių kapinėse, šalia Kliukų kapų.

Antano Kliuko duktė Emilija Kliukaitė Laimutienė
Gimusi 1909 m. ir buvo vyresnioji Antano ir Eleonoros Ratkevičiūtės Kliukų dukra. Emilija augo
Girelės kaime, buvo baigusi kelias klases, mokėjo skaityti ir rašti.
Motina Eleonora dukterį Emiliją labai mylėjo, taip mylėjo, jog protą prarado, ji labai norėjo išleisti
už „amerikonto“, Amerikoje gimusio Vinco Laimučio sūnaus Petro Laimučio, gyvenusių Kudonių
kaime. O tas, sunkiai mažoje trobelėje
su

šeima

nemaža

užsiprašė

didelės

gyvendamas,

pasogos.

Kaip

motina besisuko, kaip besistengė, bet
amerikoniukui pažadėtosios pasogos
niekaip neįstengė išmokėti. Motinos
planuose buvo sūnaus Pranciškaus
vedybos su kokia nors ūkininkaite,
kuri ir turėjo atnešti reikiamus pinigus.
Visko buvo. Motina sukosi, sūnus
Pranas turėjo savus planus, visaip
išsisukinėjo, tačiau seseriai reikėjo
išmokėti jos dalią, taigi pagaliau po
keletos metų jam teko nusileisti ir
važiuoti ieškoti „su pasoga“. Sekėsi,
nesisekė,

bet

stambaus

ūkininko

apsikraus
iš

piršlio,

Taduliškių

palivarko, gero tėvo Antano Kliuko
pažįstamo

Stefano

Stankevičiaus,

gimusio iš nusigyvenusio Taduliškių
dvarelio ir gero Jokūbo Piliponio
pažįstamo, dėka Pranciškus buvo
supirštas su ūkininkaite iš Žiežmarių

pav. 12. Petras Laimutis su dukterimis Onute ir Pranute prie trobos
Kudonių kaime.
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valsčiaus, Kertauninkų kaimo Cecilija Piliponyte, Jokūbo ir Kazimieros Jacinevičiūtės Piliponių
vyriausiąja dukra. Nei jaunoji, nei jaunikis nenorėjo šitos sąjungos, nes abu turėjo jaunatviškų planų, bet
buvo paklusnūs vaikai ir įvykdė įsakmių tėvų norus. Kiek padėjo Cecilijos pasoga, kiek miško Antano
Kliuko žemėje buvo išpjauta, kolei Kudonių kaime pradėjo augti naujos gražios trobos ir jaunoji šeima
su trimis dukromis jau turėjo viltį laisviau atsikvėpti ir apsigyventi atskirai nuo tėvo.
Petro tėvas Vincas Laimutis, amerikontas, kaip vadino, nežinia ar turėjo tų dolerių, ar ne, bet taip
niekas jų ir nematė. Trobelė buvo maža medinė, šeimyna didelė, be tėvo Vinco ir jo žmonos Onos, sūnaus
Petro su šeima ir jo sesers, Vinco Laimučio dukros Onos, vadinamos Anės, dar gyveno Vinco sesuo
Rozalija, dar kažkokia teta, taip kad mažoje trobelėje net atsigulti nebuvo kur ir Emilija su mergaitėmis
dažniausiai būdavo pas motiną Eleonorą Girelės kaime. Paskui užėjo neramumai, užėjo rusai, užėjo karai,
ėjo vokiečiai, paskui vėl grįžo rusai, vis teko mokėti dideles prievoles, mokesčius, tai verstis su
statybomis buvo labai sunku. Nebuvo ir pinigų. Neatnešė ir marti visų pinigų – karas visai sunaikino
sodybą, karų ir suiručių metu žuvo, mirė stiprieji Piliponių vyrai, laukuose buvo sunaikinamas visas
derlius, nes Kertauninkų kaimu ir pirmyn ir atgal ėjo frontas. Tai kažkas liko neišmokėta, kažkas žuvo,
netektys karo metais nusiaubia ir fiziškai ir dvasiškai.
Petras per Strėvos upę nutiesė lieptą ir
įsitaisė gaudyti ungurius, jų tada buvo gausu
Strėvos upėje. Sugaudavo nemažai, rūkė
rūkykloje, vežė Kaunan, pardavinėjo. Čia dar
trenkė perkūnija, sudegino tvartus, gyvulius dar
išgelbėjo iš degančio pastato, tačiau reikėjo
naujų tvartų. Gyvenimas pokario laikais buvo
labai sunkus, nes greitai pradėjo kurtis kolūkiai
– žemę, gyvulius, viską reikėjo atiduoti ir eiti
dirbti. Kolūkiai buvo labai silpni, darbadienius
rašė, bet už juos nieko nedavė, kolektyvinis
darbas nebuvo našus, supūdavo javai, krito
gyvuliai, ypač arkliai, nes trūkdavo pašaro.
Baisi sumaištis ir vargas. Dideli suvaržymai,
šeima galėjo turėti tik vieną karvę ir prieauglį,
porą kiaulių, rugių neleido sėti net 60-ies arų
pav. 13. Petro Laimučio lieptas ant Srėvos upės, ant
kurio Petras Laimutis gaudydavo ungurius.

pasodybiniame sklype, kuriuo leido naudotis
savo nuožiūra, duonos nuolat trūko.
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Išaugusi vyresnioji duktė Malvina išėjo dirbti į Mūro
Strėvininkų invalidų namus, Jaunesnioji Ona nuo pat jaunystėlės
ieškojo darbų, dirbo prie miško sodinimo Strošiūnų miške, prie
tiesiamų kelių sunkų darbą, bet jau užsidirbdavo pinigėlių
gražesnei suknutei, bateliams. Mergaitės išaugo darbščios ir jau
ieškojosi savo gyvenimo. Ypač darbštumu pasižymėjo duktė Ona,
ji turėjo babos Eleonoros prigimtinį darbštumą ir visą gyvenimą
pasižymėjo darbštumu, tvarkingumu, o ir sveikatą turėjo neblogą.
Jauniausioji Pranutė mokėsi Kietaviškių mokykloje, ją baigusi
išvažiavo mokintis į Kauno buhalterinės apskaitos technikumą.
Motina Emilija buvo darbšti audėja, važiuodavo į Kauną,
turguje pardavinėjo daržoves, uogas, vaisius, pirko siūlus,
medvilnę audimui. Vieną kartą grįžtant gruzoviku, bortiniu
sunkvežimiu, vienintele tuo metu susisiekimo priemone, nes
autobusai

dar

pav. 15. Dėdienė Cecilija su
Malvina.

nekursavo, be to susikrauti savo prekes jie buvo
patogūs. Atsitiko bėda. Dažnai pasitaikydavo vagių ir
negerų žmonų. Vieną vėlų vakarą su kaimyne,
grįžtančias tokiu gruzoviku iš Kauno, kur visą dieną
turguje pardavinėjo savo prekes, o važiavo jos žinoma
mašinos viršuje, ne kabinoje, išvažiavus iš Kauno, kur
prasideda

miškai,

greitai

jos

pastebėjo,

kad

vairuotojas išsuko iš pagrindinio kelio ir pasuko tik
jam vienam žinoma kryptim miško keliukais. Moterys
labai išsigando, iššoko per bortus iš važiuojančios
mašinos. Joms pasisekė pabėgti į krūmynus, klajoti
mišku, vėliau jos užėjo į kažkokį kaimą ir pasiprašė
nakvynės. Tas įvykis, stiprus išgąstis paveikė
Emilijos sveikatą ir ji susirgo nuomariu. Sirgo ilgus
metus, ją mėtė priepuoliai, o paskutiniaisiais metais
prie ausies, galvoje išlindo auglys, kuris matyt ir
pav. 14. Petras ir Emilija (jau serganti)
Laimučiai.

spaudė smegenis.
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Po ilgos ligos Emilija
mirė 1966 m., palikdama
vyrą Petrą Laimutį, kuris irgi
labai greitai po to mirė ir jau
ištekėjusias

dukteris

Malviną, Oną ir Pranutę. Ir
atgulė

Emilija

gražian

Kudonių

kapinių

kalnelin,

neradusi

Kliukaitė

laimės

kaimo
taip

ir
už

amerikonto, o karo ir pokario
sunkių darbų, neramumų ir

pav. 16. Emilijos Laimutienės laidotuvės Kudonių kapinėse.

nepriteklių nuvarginta, patyrė dar ir sunkią ligą. Didžiausia jos parama – duktė Ona su vyru Bernardu,
kurie kasdien po darbų Elektrėnuose skubėjo pas sergančius tėvus. Ir nebuvo nei slaugų, nei jokių
išmokų, patys atvargo savas bėdas ir patys prasigyveno, tvarkėsi, darbščiomis rankomis gražiai vedė
namų ūkį.
Malvina, ištekėjusi už Mūro Strėvininkų Invalidų namų ūkvedžio Stasio Naudžiūno gyveno Mūro
Strėvininkuose darbuotojų bute ir turėjo dukterį Nijolę ir sūnų Kęstutį. Jaunesnioji duktė Ona apsivedė
su vairuotoju Bernardu Jančiausku kilusiu iš Kareivonių kaimo, o kai pradėjo statytis Elektrėnai, abu jie
įsidarbino tenai, kaip vairuotojas Bernardas greitai gavo butą, taigi jie apsigyveno Elektrėnuose, turėjo
dukterį Ireną ir kasdieną važinėdavo į kaimą
prižiūrėti motinos ir tėvo. Jauniausioji duktė
Pranutė, baigusi mokslus dirbo Žagarėje, kur
susipažino su vyru Juozu Norvaišu, apsivedė. Jie
buvo atvažiavę, kažkiek padirbėjo Elektrėnuose,
bet negavo buto, tai kiek pagyvenę sesers Onos
bute su šeima, su dukra Nijole išvažiavo gyventi į
Šiaulius.
Laimučių sodybą Kudonių kaime po tėvų
Petro ir Emilijos mirties tvarkė žentas Bernardas
Jančiauskas. Tik tada buvo įrengtas iki tol stovėjęs
neįrengtas antrasis trobos galas, o po daugelio
pav. 17. Puseserės Onutės prie Kietaviškių bažnyčios.

metų tame erdviame kieme, atokiau nuo trobos,
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žento Bernardo ir pagalbininkų rankomis buvo pastatyta nauja mūrinė troba, kurią įrengti ir tvarkyti
padeda jau Bernardo ir Onos žentas, duktės Irenos vyras Egidijus Kontrimas, Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos direktorius. Sodyba iki šios dienos gražiai tvarkoma ir gyvenama. Vietoje senosios Vinco
Laimučio trobelės pastatyta jauki pirtelė, iškasti nauji šuliniai, tvarkomas sodas, pastatyti šiltnamiai,
sodyba jauki ir mielai lankoma giminaičių. Dažni senelių Onos ir Bernardo svečiai ir pagalbininkai
anūkai archeologas Darius Kontrimas ir grafikos dizaino, prancūzų kalbos spacialistė Viktorija
Kontrimaitė.

Antano Kliuko sūnus Pranciškus Kliukas
Gimęs 1912 m. spalio 5 dieną buvo jauniausias Antano Kliuko sūnus, jaunesnysis antrosios Antano
žmonos Eleonoros Ratkevičiūtės Kliukienės sūnus, jos numylėtinis. Buvo pasakojama, kad vaikystėje jis
krisdamas susižeidė stuburą, visą gyvenimą stubure buvo didelė duobė, matyt taip suaugę stuburo
slanksteliai, laimė kad nebuvo pažeisti nervai ir susižeidė kairės rankos pirštus tėvo šautuvu, kabėjusiu
ant sienos troboje, todėl buvo pasiligojęs, jo, išgyvenusio karo laiką, neėmė į kariuomenę, turėjo taip
vadinamą baltą bilietą. Buvo baigęs keturias klases Kietaviškių mokykloje. Paauglystėje Pranas išaugo
savo bėdas, kažkokio laimingo atsitiktinumo dėka jo pažeistas stuburas netrukdė gyventi pilnakraujį
gyvenimą, žinoma dideliu darbštuoliu žmogus netapo, nors turėjo įvairių gabumų, bet palengva ūkyje
tvarkėsi. Motina Eleonora tvarkė visus namų reikalus, dirbo ir, rodos, sūnui nieko negailėjo. Jis turėjo
gražų raudoną dviratį, tais laikais jų buvo vienetai, ypač kaimuose, motina turėjo nusipirkusi brikelę ir
važinėdavo po turgus pati. Pati tvarkė visus namų reikalus, rikiavo visus darbus ir vaikus.
Jaunystėje Pranas priklausė Jaunalietuvių kuopelei, mėgo
dainuoti, turėjo draugų, lankėsi vakarėliuose, sakoma, turėjo ir
merginą. Tik viena bėda – reikėjo pasogos seseriai, pinigų nebuvo ir
motina neleido sūnui rinktis, reikėjo vesti nemylimą merginą iš
tolimesnio krašto, nes vietoje tokių nebuvo. Po keletos metų
įkalbinėjimų ir barnių, jam teko nusileisti ir vesti Stefano
Stankevičiaus peršamą ūkininkaitę iš Kertauninkų kaimo nuo
Žiežmarių. Vestuvės abiems jaunikiams nebuvo labai smagios, nes,
sakoma, jose apsilankė ir buvęs Cecilijos vaikinas, tuo metu
uždarbiavęs kariuomenėje. Kodėl Cecilija pakluso tėvų valiai? Ji
buvo vyriausia iš trijų dukterų, tėvas davė neblogą pasogą, tai piršlių
pav. 18. Cecilija Piliponytė.

negalėjo atsiginti. Sako kas šeštadienį važiavo. Tais laikais vaikai
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neturėjo daug teisių, turėjo klausyti tėvų. O ir už Kliukų langų, dėdės Jokūbo žmonos kažkokių
giminaičių gyventame name nežinia ką dūmojo Prano mergina... Tik ant gražuolio ąžuolo Kliukų žemėje
prie Gomantų piliakalnio plėvėsavo lietuviška trispalvė, o po juo ant dirvono švietė didelis laužas. Ar jis
sudegino praeitį, ar nušvietė būsimą gyvenimą? Kažin...Vėliau savo išaugusiems vaikams Cecilija
niekada nerinko, niekada nieko nepeikė ir nieko nesmerkė, o Pranas, susiklosčius tokioms aplinkybėms,
niekada nebuvo labai geras gaspadorius savo namuose. Nežinia, kas tai, ar susiklosčiusios istorinės
aplinkybės, ar motinos ranka, kas labiau jį nuskriaudė...
Lauryno anūkai Girelės žemėje paleidę savo šaknis nebuvo labai geri gaspadoriai. Laimė, Jonas
išvažinėjo Ameriką, pirkosi namus Kaune, todėl buvo laimingesnis už savo brolius, gyvenusius Girelės
kaime. Tarsi senas protėvių palikimas, atėjęs iš jų, karališkųjų miškininkų, eigulių giminės ir palikuonių
iki kelintos kartos kraują užkrėtęs medžių, miškų meile, neleido pamilti žemdirbio dalios. Jie nenorėjo
dirbti žemės. Ėjo vis neskubėdami, paskutiniai kaime nuimdavo laukus, suardavo, kad taip reikia, vis
neskubėdami. Ir būdavo stovės prie lango ir žiūrės miškan. Kažkokia jėga magiškai traukė tenai. Parneš
iš miško laukinių obelaičių, kriaušaičių, įskiepys ir augins sodus. O laukai? Žemė?
Gimė sūnus Algirdas, užėjo karai, keitėsi valdžios. Tas sunkus periodas daugelio žmonių
gyvenimus labai pakeitė. Politinės suirutės, brolių Jono ir Kazimiero draugystė su partizanais, Brolis
Jonas, dirbęs malūne turėjo ryšių su partizanais, užtat tris metus buvo nuteistas ir kalėjo Sibiro lageriuose,
Kazimieras naktimis vedžiojosi partizanus į namus ir tai
buvo labai pavojinga, nes dienomis važinėdavo stribai,
visur šniukštinėjo. Vyko artimų, kaimynų, žudynės,
vežimai į Sibirą. Tuo laiku kolūkius kūrė priverstinai,
žemę, gyvulius atėmė ir žmonės labai pasimetė, jie
nežinojo, kaip reikės išgyventi iš paliktų 60 arų žemės
ir vienos karvutės. Tiesa, vištų ir gaidžiukų niekas
neskaitė, galėjai auginti pora paršelių ir keletą avyčių,
bet gimė vaikai – duktė Ona Rasutė, sūnus Vytautas
Alvydas, nors duonos stigo, bulvių ir daržovių užteko,
bet kaip šeimyną aprengti, vaikus išleisti į mokyklas?
Šitame vargo ir neturto sūkuryje kaimas labai
pasimetė – vyrai varė samagoną ir pradėjo išgėrinėti.
Darbai kolūkyje bendri, kažkas atneša butelį naminės,
pav. 19. Pranas Kliukas su motina Eleonora ir
žmona Cecilija.

kaip širdies nenuraminsi stikliuku? Ilgainiui tai tapo
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beveik norma. Jie dar neprasigėrė, tai
atėjo į

kaimus

žymiai

vėliau,

bet

išgėrinėjo nemažai. Tada atsirasdavo ir
moterys, ir dainos.
O namuose ir toliau besitvarkanti
motina

Eleonora

jaunąjai

Cecilijai

neužleido savo pozicijų, nors abi ir
nesipyko. Atsikels iš ryto abi, motina prie
pečiaus, prie namų, Cecilija – į laukus,
prie gyvulių, nes Pranas vis kažkur
kolūkio reikaluose, dirbo tai tokiu, tai
kitokiu prie popierių, mat buvo raštingas,

pav. 20. Pranciškus su žmona Cecilija.

vėliau pašarininku, anksti reikėjo važiuoti išdavinėti pašarą gyvuliams, tai namie jo beveik nebūdavo.
Jį visur vadavo darbščioji Cecilija. Apavas prastas, batai amžinai skylėti, per rasas, per sniegus,
susirgo Cecilija reumatu. Dieną Cecilija dar darbšti, per darbą, per krutėjimą sąnariai rodos nurimsta,
neskauda, bet užeina naktis, ima taip gelti, sukti, kad neiškęsi. Nei tepalai, nei šildymai įkaitinta plyta
nepadeda. Gelbsti tik rytas ir darbai. Ir į kolūkį Cecilija jau negali eiti, nespėja su darbais apie namus,
net didesniuosius rūbus, paklodes, užvalkalus, marškinius drobinius plauna atvažiavusi sesuo Jadvyga.
Prie daržų ravėjimų padeda ir duktė. Anksti subręsdavo kaimo vaikai, nuo mažumytės buvo pratinami
prie darbų, prie gyvulių. Bet pamilti šio gyvenimo nesisekė. Sunkūs darbai, tėvo nenoras tvarkytis ūkyje,
begalinis motinos vargas, jos skausmu išsukinėtos rankos varė vaikus į neviltį ir ginė iš namų. Ir tėvas
tam pritarė. Sakė, eikit vaikai, čia vienas vargas. Ir pats norėjo išeiti dirbti į Vilnių, kaip išėjo pažįstami,
tačiau sukilo motina, nepritarė ir žmona. Prie žemės moterys užaugę, jos nesuprato, kaip galima gyventi
be žemės, be ūkio, be gyvulių, tai Pranas vėl paklausė – liko namuose, tačiau ir nesirūpino namais, buvo
abuojas ir darbui ir namams... Mėgo tik valdišką darbą. Įsidarbino paštininku.
Ilgai ir sunkiai Ceciliją kankino liga, ši nedalia ją laužė ir naikino palengva, tačiau ji turėjo didelę
kantrybę ir susitaikė su lemtimi labai anksti, net niekam nesiskundė. Tėvo nerūpestingumo ir motinos
nedalios paveikti ir vaikai išsibėgiojo po miestus, po darbus, po mokslus, jie suaugo, subrendo, o liga vis
progresavo. Nebuvo kaimo moteriai jokių sanatorijų, jos poilsis – jos gyvulėliai laukuose, jos laisvės
valandos Vilniaus turguje su rabarbarais, braškėmis, vyšniomis. Labai mylėjo darbą Cecilija,
darbštuolėlė ūkininkaitė, ir savo vaikams vis sakydavo: „Ko gi jūs nenorit dirbt, gi dirbt taip gerai“.
Naktimis skausmai kamavo Cecilijos sąnarius, išvirsdavo guzais, ištindavo. Ji trynėsi visokiais
tepalais, gyvačių nuodais, kurių parveždavo sūnus Algirdas iš Vokietijos, kur jis tarnavo sovietinėje
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armijoje, kaitino žolėse, tai kažkiek palengvindavo, bet ryte keltis būdavo sunku, sanariai sustingę,
skausmingi, tačiau visą dieną ji kantriai išvaikščiodavo ir sakė, nejausdavo didelių skausmų, todėl labai
mėgo dirbti, krutėti. Šalia ūkio darbų žiemomis pats mėgstamiausias darbas – audimas. Prisipirkdavo
medvilnės siūlų, dažydavo vilnas, pirko šilką, apsimesdavo stovuose kelias sienas audinio ir per dienas
taukšėjo staklės, tai buvo mėgstamiausia jos veikla žiemos metu. Paskui savo divonus, parinktinius,
aštuonianyčius dovanodavo giminaičiams, visokių susiėjimų progomis. Pavasariui prašvitus labai mėgo
daržus, gėlynus, pas ją visko buvo pilna, namai pilni retų daržovių – dumplainių, rabarbarų, pomidorų,
juodųjų ir geltonųjų ropių. Augino didelį lauką braškių, visas kasdienes daržoves – morkas, agurkus,
burokėlius, kopūstus, cukrinius ir pašarinius runkelius. Ir visi jos daržai visada buvo švarūs, išravėti.
Vaikai vienas po kito išėjo iš namų. Pirmiausia į Vilnių dirbti išvažiavo vyriausias Algirdas, greitai
išėjo į kariuomenę, netruko pabėgti ir dukra, o tėvai ir ragino, sakė: „Eikit į miestus, čia, kolchoze nelikit,
čia vienas vargas“. Ir ėjom. Netrukus ir jauniausias Vytukas išėjo mokintis į Vilnių. Nutilo vaikų balsai,
jų žingsniai dar vaidenosi naktimis Cecilijai, bet ji kantriai nešė savo dalią – dirbo kiek galėjo, augino
uogas, daržoves, vaisius veždavo turgun, pardavinėjo. Reikėjo mokinti vaikus. Pranas išėjo dirbti
paštininku, jis mėgo vaikščioti po žmones, kasdieną arba dviračiu arba autobusi važiavo į Mūrų
Strėvininkus į paštą, paimdavo laikraščius, visą
spaudą, kurią prenumeravo Liutonių, Girelės
kaimų žmonės ir išvežiodavo. Tai trukdavo
beveik visą dieną ir grįžęs namo jau mažai
padėdavo Cecilijai su darbais. Visa namų darbų
našta dažnai jai vienai tekdavo. Vasarą prie šieno
ir daržų, bulvių, didžiulių žlugtų skalbimo
gelbėjo vaikai. Paskui ir jie suaugo, apsivedė,
augino savus vaikus ir pagalba mažėjo.
Turėdama 88 metus 1974 m. rugpjūčio 15
dieną numirė ir senoji gaspadinė Eleonora, bet
greitai po to ir Cecilijos kojos atsisakė ir teko
dalia dalužė – 12 metelių gulėti lovoje,
surakintai reumato. Vyras Pranas dirbęs tai
brigadininku, tai pašarininku, tai paštininku, vis
prie lengvesnio darbo, senatvėje Cecilijos
neišleido iš namų – pats prižiūrėjo sergančią
žmoną, slaugė ir kažkiek tvarkė namus, sunkieji

pav. 21. Prano šeimyna prie mamos jurginų.
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pav. 22. . Į Kareivonių kalnelį buvo išlydėti visi gireliečiai Visas Girelės kaimas jau išvažiavo
į Kareivonių kalnelį. Su vėliava iš kairės – Lipsevičius Juozas, toliau – giesmininkas Kertenis
Vladas, su antra vėliava – Kliukas Pranas ir visi kiti gireliečiai.
darbai teko vaikams. Ir kentė visi savo dalią, nebuvo nei slaugų, nei pinigų iš valstybės, tvarkėsi patys,
kaip buvo žmonėse įprasta nuo amžių. Pragyvenusi 66 metus Cecilija, jau visai iškankinta ligos, 1985 m.
gegužės pirmą dieną numirė. Ir įsisiautėjo tą dieną pūga, privertė sniego, pažliugo keliai, takeliai, o
belydint ją į Kareivonių kapines nušvito saulė ir kitą dieną to sniego jau neliko nei ženklo.
Pats vienas kaime likęs Pranas bandė gyventi, vaikai aplankydavo, bet jau rečiau, paskui jo atmintis
ėmė gesti, tai elektrą taupo – atjungia šaldytuvą, sugadina maistą, tai krautuvėn eina saulei tekant per
laukus tiesiai visas šlapias nuo rytmetinių rasų, pasiėmė ir jį dukra Ona į Elektrėnus. Čia jis gyveno dar
trejetą metų. Sirgo sunkia Alzheimerio forma, tačiau iš namų niekur nėjo, dažniausiai gulėjo lovoje,
nieko nepažino. Mirė 1992 m. gruodžio mėn. Noriu paminėti vieną dalyką. Kai buvo paskelbta Lietuvos
nepriklausomybė, per pietus apie tai jam buvo pasakyta, ką jis suprato, nežinia, bet jo veidu ėmė ristis
didelės skaidrios ašaros. Ir nieko daugiau jis nepasakė.
Vieniši liko namai, stogus pragraužė kiaunės, grindis – apsigyvenę žiurkės, pamažu nuo įsilijusio
lietaus ėmė svirti namo šiaurinis kampas, stogai skylėti, kiemai apžėlę. Taip atsitiko, kad niekam iš vaikų
neparūpo tvarkytis. Po keleto metų irimo, ūkelį pigiai pardavė, tiesa nauji gaspadoriai gražiai tvarkėsi,
kūrėsi, tačiau nebuvo lemta – namus susidegino blogai pasistatę kaminus – metalinį vamzdį, ir neliko tos
senos dvigalės trobos, keletą kartų perstatinėtos ir teikusios šilumą ir prieglobstį kelioms – Lauryno,
Antano, Pranciškaus Kliukų kartoms Girelės kaime, šalia Gomantos piliakalnio. Liko Ievos Kliukienės
pasodintos trys liepos, kasmet jos paržysta tūkstančiais žiedų ir suvilioja visas apylinkių biteles, nes
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pav. 23. Kliuko Prano duktė Ona Rasutė Kliukaitė Šakienė sudegusio gimtojo namo vietoje.
vienoje jų dar tebekabo senas spiečių gaudymo avilys, nežinau jo pavadinomo. Kliuko Pranciškaus,
seniau Antano žemę paveldėtojai augina natūraliu mišku, pasodino daug ąžuolų, pušelių, beržai savaime
pasipylė, o prie kelio Kietaviškės – Mūro Strėvininkai tebežaliuoja gražuolis Perkūno pamylėtas ąžuolas,
prie kurio kadaise stovėjo senelio Lauryno pirtis. Gera, kai yra prie ko priglusti, nes Piliakalnio
gražuolius ąžuolynus suprivatizavo ir baigia sunaikinti – juos negailestingai išpjovė naujalietuviai
kauniečiai.

Girelės kaimo gyvensena
Menu buvusio gatvinio kaimo vietą. Einant nuo vakarų 1 – sodyba buvo mano senelio Antano
Kliuko, toliau – jo brolio Jokūbo, vadinamo Kubo vardu. Dar toliau abiem gatvės pusėm stovėjo Kertenių
sodybų liekanos, mano vaikystėje tenai augo tik alyvos ir špireikos. Dešinėje dar stovėjo senos kriaušės,
jos duodavo gana saldžias kriaušes, tačiau nukrisdamos visai sutrūkinėdavo ir jose sukdavosi begalė
širšių. Dešinėje, šiek tiek atokiau nuo gatvės stovėjo dar viena sodyba, rodos Liupsevičių, vadindavom
„lepšia sodeliu“, nes tenai augo keturios gražios obelys, kasmet jos buvo pilnos obuolių. Keliukas sukosi
į dešinę ir kilo į kalniuką, tenai kairėje dar prisimenu didelių pamatinių akmenų eiles. Matyt namų būta
didelių. Dešinėje pusėje sodelis su didelėmis duobėmis, gal buvusiais rūsiais. Va ir visas kaimas. Už jo
ėjo kelias į Kietaviškes.
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Paskui, kai kaimas jau buvo išsikėlęs į vienkiemius, jo sodybos buvo plačiai išsimėčiusios po
visą 140 hektarų plotą nuo šiaurėje Girelės iki pietuose Piliakalnio ąžuolynų, tarp rytuose Kareivonių
ir pietvakariuose Taduliškių kaimų. Vakaruose telkšojo klampios, ilgos, link Krasnaselio
nusidriekiančios pelkės, kurios plačiu lanku buvo aprietusios visą Piliakalnį. Tai senovėje buvę ežerai,
tikriausiai ir vadinti Gomantos vardu, dar žinoma, kad Šiaurinėje pusėje buvę Kunigo vardo užutėkiai,
o pietinė dalis buvo vadinama Čigonės vardu. Iki mūsų dienų išlikęs Čigonės revas, kurieme pagal
pasakojimus kažkas atsitiko čigonei, o karo metu jame slėpėsi nuo fronto pabėgę žmonės. Pakrantėse
būta labai daug šaltinių, net vasarą tenai negalima praeiti nesušlapus kojų – jie tekėjo išsilieję
aukštumėlių krantais ir liejosi link pelkių. Paskui juos sunaikino, išlygino praėjusi melioracija. Iš
pelkių vakarų link, link Kiementos upelės, tekėjo bevardis upelis. Vaikystėje prieš melioraciją apie
1950-tus metus jame dar sugaudavo didžiulių lydekų.
Piliakalnis mano vaikystėje buvo ganomas gyvulių ir priminė labiau parką negu mišką. Stovėjo
vieniši gražuoliai ąžuolai, tenai ganėsi gyvuliai, todėl pomiškis buvo švarus, neapaugęs jokiais
krūmynais, tiesa kai kur pakraščiais augo alksnynai, buvo ir atskiri lazdynynų guotai, kur brendo
skaniausi riešutai. Augdavo daugybė visokių grybų, daug baravykų. Tėvas prikelia anksti ir lekiam į
mišką, jis labai mokėjo surasti baravykus, sako, šiandien nieko neimk, šiandien – baravykai. Vaikai
labai mylėjome piliakalnį, ištisus metus jis buvo tarsi mūsų žaidimų aikštelės. Pavasarį čia anksčiausiai

pav. 24. Onutė ir Vytukas Kliukai (dešinėje) su
kaimynais Vaciuku ir Onute Liupševičiais.

pav. 25. Ona Kliukaitė ir Aleksandra Kertenytė
jau beveik panelės.
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nutirpdavo sniegas, sužydėdavo gėlės, tenai eidavom skaityti knygas, mokintis. Tenai sužaliavus
gamtai žaisdavome slėpynes, tenai prinokdavo pirmosios žemuogės, paraisčiuose – avietės, tenai grybų
tuntais subarstę takus darydavome čiuožyklas, džiūstančio ąžuolo drevėje gyvenusias širšes
daužydavome grumstais, kad suspėtume nuo jų pabėgti, žiemą tenai išslidinėdavome gražiausias takus
slidėmis, mat kalneliai buvo gana aukštoki, užtat ne vienas slides suskaldė į ąžuolus, o kur dar berniukų
supilti tramplinai...

Trobos
Mano tėvų sodyboje stovėjo dvigalė troba be gonkų, pro duris, prieš kurias gulėjo didelis plokščias
akmuo, įeidavai į priemenę. Jos gale stovėjo sena babos Levosės spinta, kurioje buvo laikomas pienas,
sviestas, lentynose visada buvo galima rasti grietinės, sūrio, kabojo kažkiek lašinių ar kumpio. Visa kita
mėsa kabodavo ant aukšto, po šiaudiniu stogu. Ant aukšto, užkloto spaliais, žiemą laikydavo obuolius,
net laukinių atsinešdavom, Tankunybėje augo graži laukinė obelis, kuri vedė labai didelius gražius
obuolius, o žiemą sušalę jie buvo labai skanūs. Mama atnešdavo šermukšnio kekių, tenai laikydavo
puodynes slyvienės ir vasarą lydyto sviesto.
Priemenėje abiem pusėm buvo dvejos durys, jos vedė link kambarių. Šiaurinėje pusėje buvo
gyvenama troba, joje stovėjo kuknelė, kurioje virdavo kasdienius valgius. Bulves, burokus laikė rūsyje
po kambario grndimis, vadino sklepu. Tenai šalia bulvių kabojo aukštyn kojomis sukabinti kopūstų
pasodnikai. Juos pavasarį sodindavo į daržą ir augindavo sėklą. Sėklą augino ir iš burokų, griežčių,
vadinamų kručkų. Sėklų darėsi pačios moterys, nepirko nei morkų, nei pomidorų, nei agurkų, o pilni
daržai buvo visko.
Šiauriniame gale, gyvenamoj troboj prie durų kairėje stovėjo lova, toliau trobos gale – stalas, suolai
aplinkui stalą, virš jų – šventi paveikslai, prie galinės sienos stovėjo mamos kraitinė komoda plačiais
stalčiais, joje buvo sukrautos visos drobės, staltiesės, audeklai, bet man įdomiausia buvo tokios ilgos
juostos, viena puse šilkinės, kita – drobinės, vadinami „spavijočiai“, kuriais mus mažus vystydavo.
Vienas jų – melsvu atlasu, kitas – rūžavu. Mums paaugus mama jau leido su jais žaisti, bet paskui jie
kažkur paslaptingai dingo, rodos mama juos kažkam atidavė. Prie kitos rytinės sienos stovėjo dar dvi
lovos. Sako toje galinėje palei pečiuką mes vaikai ir išvydome šį pasaulį, nes mama gimdė namuose,
padedama kaimynės Osipienės. Ot tai tau, net nežinau vardo moters, kuri mane iškėlė į pasaulį.
Žinojome, kad ji buvo Osipienė, iš senųjų Lūžiškių užusienio, kur jos giminė gyveno dar prieš įkuriant
Girelės kaimą. Kai ji mirė, prisimenu, vaikams davė labai skanių bulkučių. Jų giminė iš Girelės jau buvo
išvažinėjus, Osipienės paskutinė duktė, kaime vadinama Manka, (Marija) su sūnumis išsikraustė į Vilnių
ir rusų staravierų Girelės kaime neliko.
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Užpečkyje už pečiuko kamine buvo įtaisytos lentynos bliūdams, puodams. Pavalgius šaukštai,
peiliai, šakučių kasdien dar nenaudojome, suplauti buvo dedami į stalo stalniką, bliūdukai sudedami į
kamino lentyną. Šalia prie sienos daug žemiau irgi buvo pritaisyta lentyna, tenai stovėjo kibiras vandens
ir puodukas, visi galėjo atsigerti, nes buvo mada gerti šulinio vandenį, niekas jokių kompotų pas mus
nevirė. Kartais vakarienei ar pavakariams virdavo kmynų arbatą, o kai sirgdavom – ramunėlių. Mūsų
šulinys, iškastas dar prodieduko Lauryno, buvo mediniais rentiniais, vanduo jame buvo labai skanus,
švarus ir geras.
Lovos buvo klojamos austiniais, jie buvo margi, pagalvės drobinės, daugiausiai aštuonianytės,
storos drobės su vašeliu nertomis stafkomis galuose. Švenčių proga, per Kalėdas, Velykas lovos buvo
klojamos baltintos drobės paklodėmis, keičiami gražesniais ir pagalvių užvalkalai, viršun būdavo
užtiesiami gražiausi austiniai parinktiniai divonai. Kasdieniai rankšluosčiai irgi buvo iš storos naminės
drobės, gana šiurkštūs, gal iš pakulų išausti, o šventėm naudodavo gražius aštuonianyčius. Mano
vaikystės metu vaikams ir visiems mama pati iš drobės siuvo marškinius, jie buvo labai šiurkštūs ir labai
„kandosi“, bet po poros velėjimų kultuve labai suminkštėdavo ir maloniai prilipdavo prie kūno.
Pagalves irgi darėsi patys. Menu, rudens vakarais susėdam visi plunksnų plėšyt. Rudenį pjaudavo
nemažai paukščių, daugiausiai gaidžiukų, ančių tai plunksnų buvo.
Kitoj pietinėj priemenės pusėj buvo sena pirkia. Svarbiausia joje buvo didelė molinė duonkepė
krosnis, kurią kūreno baba, jon tilpdavo dideli kiauliniai puodai, didelės blėkos su kakorais, joje labai
skaniai iškepdavo bulvės su lupynomis ir duona, ir pyragai, o kiek obuolių, kiek kriaušaičių, kiek slyvų
tenai būdavo pridžiovinama, ištisus maišus ant pečiaus turėjom, todėl žiemą labai mėgdavom tenai sėdėti,
nors dar nebuvo elektros, o žibalas buvo brangus, abiejuose galuose deginti lempas per brangu. Šiame
gale stovėjo didelė, raudonai dažyta su apskritais bumbulais galuose tėvų lova ir mamos spinta su visais
jos turtais, kuriuose aš labai mėgau raustis. Tenai stalčiuose buvo daug visokiausių karolių, kalnieriukų,
kaspinų, ko man labai reikėjo. Nežinau, kodėl motina nedraudė man su visu tuo žaisti, traukyti ir mėtyti,
matyt tai nebuvo brangūs dalykėliai. Spintoje kabojo ilgi motinos angliškų vilnų paltai su bobriko
kalnieriais, tačiau jų jau niekas nenešiojo. Augau po karo, niekas nesipuošė, daugiausiai nešiojo naminius
kailinius, kažkokias sermėgas, tai buvo darbo rūbai. Paskui, kai jau mokiausi Vilniuje, mama nešdavo
pas siuvėjas ir persiuvinėdavo man savo vilnones, šilkines suknutes, nešiojau jos skaras, net paltus buvau
nusikirpusi „pagal madą“.
Mano vaikystėje mama su baba abi iš rudenio labai daug verpdavo. Menu kaip urgzdavo du rateliai.
Babos kažkaip ploniau, greičiau, mat buvo mažiukas, o mamos storai ir garsiau, bet šitame duete girdėjos
tokia aiški darna, jog migdydavo, ramindavo. Po pusryčių tėvas visada kažkur išeina į savo darbus,
moterys sėda prie ratelių, o mes vaikai užsiimam savo rūpesčiais. Labai mylėjom skaldytas balanas, iš jų
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pav. 26. Kliuko Prano sodybos kieme Velykos. Giminaičiai (iš kairės –
Antano Kliuko sūnus Pranas Kliukas, jo sūnus Algirdas, Malvinos dukra
Nijolė, Cecilija Kliukienė, Malvina Laimutytė Naudžiūnienė, Jokūbo Kliuko
anūkė Pranutė Janavičiūtė Kazakevičienė su dukrele Irtue.
sudėliodavom įvairiausius ornamentus, saulutes, bėgiojom iškėlę virš galvos, vaizdavom saulę, jos
tekėjimą, leidimąsi, stengėmės sunarstyti kuo įdomiau, kuo gražiau. Dar menu kai iš bulvių pjaustėme
įvairius gyvulėlius, paskui juos rišdavom su siūlu ir nuolat „eidavom perrišti“ – siūlą surišdavome su
pagaliuku iš beržinės šluotos, o jį įsmeigdavome į medinių grindų tarpelius. Taip dalinomės
„teritorijomis“, pievomis, ganyklomis. Buvo progų ir susipešt, susiginčyt. Aš kaip mergaitė turėjau siūtų
lėlių, jas vystydavau, mano broliai į šį žaidimą nesikišo, užtat ir man jie greitai nusibosdavo, bėgioti kartu
su jais buvo smagiau. Jie mėgo iš kiaulės pūslių išpūstus „balionus“ pripiltus žirnių, lakstė barškindami,
tada dar nebuvo mados daryti skilandžiukus iš kiaulės pūslių, darydavo tik iš kiaulės skrandžio, didžiulius
tokius ir dešras, todėl pūsles atiduodavo vaikams žaisti. Labai mėgom pūsti burbulus iš pamuilių, juos
pūtėme po vieną su šiauduku ir jie buvo labai spalvoti ir gražūs, pripūsdavome gana didelius, paskui jie
darėsi labai spalvoti, juos pūtinėjome iki lubų, bet jie greitai sprogdavo ir viską reikėjo pradėti iš naujo.
Dar labai mėgome žaisti „namus“. Į vidurį trobos patraukiam prie stalo stovintį zoslaną, apdengiam jį
kailiniais, sena paklode, pasiklojame kokį mamos duotą skudurą, nu ir sulindę dažniausiai pasakodavom
„baisias“ istorijas. Tai buvo visokių girdėtų sakmių, pasakojimų, pasakų, kurių vakarais mums labai daug
pasakodavo baba, motyvai. Kartais taip įsigąsdindavom, kad bijodavom išlįsti į dienos šviesą net
šaukiami. Tai žiemos meto žaidimai.
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Vasara – metas kai beveik nebuvome trobose. Visai maži būdavome nešami, vedami kartu su darbą
dirbančiais tėvais, turėjome laiko matyti jų darbus ir auginti, prižiūrėti vienas kitą. Mūsų draugai buvo
kupetos viščiukų, ėriukų, veršelių, visokių ropojančių, skraidančių vabalų, augančių, žydinčių,
nokstančių augalų, vaisių, daržovių, uogų karalijose. Paaugę visi trys mes perėjome piemenavimo
periodą. Mūsų kaime iki 1955 m. gyvuliai buvo ganomi, lenciūgų nepirko, gyvulių nerišo.
Kadangi augau su broliais, labai
mėgau karstytis medžiais. Visi medžiai,
pradedant sode augusiais vaismedžiais,
o sodyboje augo daug ir įvairių
vaismedžių – obelys, kriaušės, slyvos,
vyšnios, visi jie būdavo pastebėti
pirmoje nokimo brandoje ir žinoma
išragauti. Prisimenu, kai prisivalgiau
žalių obuolių, buvo labai bloga, įlindau
į kluoną ant šieno ir gulėjau. Turbūt
broliai pasakė tėvui, jis atėjo ir girdė
mane

soda

su

vandeniu,

tada,

išsivėmus, jau galėjau ateiti į trobą ir
visi mane labai barė.
šalia

Augome

gražių

baltakamienių beržynėlių, juose tėvas
pjovė

malkas,

pavasarį

leisdavo

kvapnią sulą, o vasarą mes vis
rasdavome

jaunų,

tinkamų

sau

žaidimams. Įlipam į liaunesnį berželį

pav. 27. Ona Kliukaitė su kaimynu Jonu Kerteniu prie
pramotės Ievos Kliukienės sodintų liepų.

aukštai, įsisiūbuojam, paskui dar kylam, kylam šakomis, kol berželis ima lėtai lenktis prie žemės, jei
nebijai, gali dar ir pasisiūbuoti, taip nusileidęs prie žemės jau gali nušokti. Žinoma, tėvas pamatęs
išlankstytus berželius pradėjo barti, tada persikėlėm toliau, link Tankunybės, tenai šlapesniuose raistuose
irgi buvo daug beržų, o tėvas nepastebėdavo, paskui paaugę jau net piliakalnį siaubėm, kol nenusibodo.
Tai buvo nuostabios vaikystės sūpuoklės, nes tėvo pakabintos kluone po balkiu jos nebūdavo tokios
svaigios ir kvapnios kaip beržynuose. Bet dar smagiau buvo įlipus į ąžuolą susikrauti lizdą, jame sėdėti,
dar smagiau pakilus netoli viršūnės ant aukšto Piliakalnio kalno stebėti, kas tenai horizonte mirguoja.
Toli toli už raisto, už slėnio, už kalvų kažkur tolyn nueina, priartėja pasaulis, svaiginančiai miela jį stebėti
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ir mąstyti kas tenai. Vaizduotėje tenai iškildavo babos pasakotų senų „baikų;“ vaizdiniai, kur pasaulis
buvo bauginančiai įdomus.
Vaikystė praėjo gamtoje, jos prieglobstyje.
Kiek varlių kurkulų ištąsyta raistuose, kiek buožgalvių prigaudyta suskeldėjusiom blauzdom, o
žiemomis kiek prilakstyta su rogutėmis nuo aukštų Piliakalnio kalnų. Paskui slidės. Jų irgi niekas mums
nepirko. Nei pačiūžų. Broliai patys pasidarydavo iš senų kibiro lankelių, kartais mama bardavo neradusi
ir gerojo kibiro lanko, kuris jau buvo sukarpytas ir prikaltas prie medžio gabalo ir jau iščiužinėtas po
raistų ledus. Tada, papykusi mama surasdavo išeitį – pririšdavo šniūrą ir taip nešiojo savo kibirą, taip
nešiodavo kiaulių ėdalą.ir nepamenu labai pykus. Gal buvo atlaidi už tai, kad nebuvo pinigų tikroms,
pirktinėms pačiūžoms. Jų daug kam nebuvo. Net rūbui ar batams. Pokario vaikų dalia. Bet įdomesnė
slidžių istorija. Nu jų verkiant reikia ir mes visi vienu balsu kasdien tikrai paleidžiam į darbą dūdas.
Tėvas neiškenčia. Sode netoli trobos augo didokas klevas, baba jau burbėdavo, kad reikia jį nupjaut, nes
užstoja saulę jos jazminam ir pivonijom. Taigi argumentas rimtas ir tėvas pasiima pjūklą. Ot
džiaugsmas... Turėsim. Brolis Algis varvančia nosim šnirpšdamas padeda tėvui. Ilgai jie meistravo, o
mes kantriai kasdien labai stropiai ruošėm pamokas. Menu, pasikinkęs arklį, vežė medį kažkur
lentpjūvėn, gal Liutonysna, nemenu, parsivežė lentas, tada pjaustė, obliavo, o mes kantriai dirbom visus
darbus už jį – pjovėm „siečką“, nešėm malkas, vandenį, pešėm iš prėslo kluone šieną, nešėm rezginėmis
į tvartą, šėrėm gyvulius, nors tie darbai nebuvo mums neįprasti, visada turėjome padėti tėvams, tačiau
dabar jie teikė džiaugsmingą skubą – turėsim slides. O čia Piliakalnyje vaikai jau išdaužė kalnus. Na,
neilgai jie tenai karaliaus, atvažiuosim, atšliaušim su naujomis, pamatys, sprogs iš pavydo su savo
nevykusiom pliauskom prie kojų. Visko buvo. Bet savo gerąsias slides labai saugojau. Piliakalny ąžuolai.
Ne vienas jau nuvairavo į medį, to negalėjau sau leisti, tramplinais važinėjo, šokinėjo berniukai, man
buvo baisu, kad nesužaločiau slidžių. Būdavo pavasariop, kai jau prasideda didieji atlydžiai, išvažiuoji
ryte mokyklon su slidėmis, o grįžti kai reikia, tai nors neškis jas ant pečių, nei vaškas nepadeda, prilimpa
kalnai sniego, vos velkiesi namo. O sudrėkę slidžių riestieji galai ima ir atsilenkia, tada tėvas ant
besikūrenančios krosnies stato didelį kiaulinį katilą pilną vandens, įkiša atsilenkusius slidžių galus ir
verda. Ilgai. Tada tą išvirusį slidės galą, dar karštą ir šlapią, kiša po balkiu lubose, užkiša kylį, tokį pagalį,
taip slidę sulenkia ir palieka parai laiko. Kai išdžiūsta, vėl gali lėkti su gražiai užriestais slidės galais.
Na, o žiemai baigiantis ateina mano paslapčių metas. Niekam to nesakau, nes broliai žinoma
šaipysis, o ir kiti gali juoktis. Tai mano vienos. Mano paslaptis. Kiekvieną dieną, kai tik pareinu iš
mokyklos, tai bet kokiom aplinkybėm, apsisukus lekiu į Piliakalnį, net balos tykšta. Prie miško visada,
net vasarą neišdžiūna raisteliai, o nutirpus sniegui vandens, vandens. Ant tako prisinešam akmenų, jie
keistai tenai prasmenga, juos reikia vėl ir vėl tampyti iš arimų, bet tai niekis. Visai patogus takas –
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šokinėjam nuo akmens ant akmens, reikia tik nepaslysti. Taigi, apsidairau, ar niekas nematė ir jau ant
paties kalno. Kalnų čia daug. Tačiau šiuo metu man reikalingas vienas – čia pietinėj kalno pusėj šlaite
jau šilta. Prieš didelį griovį, kuriuo gurga vanduo, ištyrinėju visus pernykščius lapus, visus besikalančius
daigelius tol, kol pagaliau randu mažus, pilkais plaukeliais padengtus pumpurėlius – žibutės... Kažkodėl
radusi visada suvirpu, išglostau jas ir keletą nuskynusi ilgai sėdžiu ant seno ąžuolinio kelmo, žiūriu kaip
lėtai linguoja ąžuolų galiūnų nuogos šakos, o viršum jų plaukia plaukia, skysta ir tyžta balti gaivūs
debesys, sueina krūvon, pavirsta milžinais, paskui lyg kariai sustoja eilėmis su kardais viens prieš kitą,
grumiasi, krinta, bėga tolyn. Svaigsta galva...

pav. 28. Gireliečių susitikimas 2016 m. Janavičių (Jokūbo Kliuko) sodyboje.
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Iš prisiminimų
Kliuko Lauryno Vėliau – Antano ir jo sūnaus Prano troba buvo dvigalė pietų – šiaurės kryprimi.
Pietų pusėj kiek link vakarų, stovėjo trys didelės plačios liepos. Sakoma, jos buvo pasodintos
vakariniame besikuriančio kaimo gale prie kaimo kelio. Pietrytiniame sodybos kampe, už kokių 7 metrų
nuo trobos, stovėjo senovinis ąžuolo renčių šulinys be svirties, vanduo iš jo buvo semiamas ant metalinio
lenciūgo parištu kibiru. Vanduo nebuvo labai giliai ir pasižymėjo ypač geru skoniu ir net vasarą buvo
labai šaltas, jo buvo net sausringų vasarų metu, kai pradžiūdavo aplinkinės balos ir raistai. Tada ir
gyvuliams užtekdavo. Matyt buvo iškastas ant požeminio šaltinio gyslos, ką senieji meistrai gerai išmanė.
Ir Jokūbo ir Antano šeimos juo visada naudojosi, vėliau, kai Jokūbo ištuštėję namai buvo nuomojami ar
kitu būdu tenai gyveno jau svetimi, ne giminės, Antano sūnus Pranas kasė kitą šulinį šalia trobos į
vakarus, prie tako link kluono, tačiau jis liko nebaigtas, nes meistras, Cecilijos Kliukienės jaunesnysis
brolis Pranas karo metu buvo paimtas į vokiečių kariuomenę, iš kur jis negrįžo. Taip šulinys liko
nebaigtas, cementiniai rentiniai ilgai voliojosi po sodą, o pats šulinys buvo panaudotas pieno šaldymui.
Gal ir turėtas toks tikslas jį kasant, gal ir ne, nes senasis medžio sienojų rentinys jau pradėjo irti, jį išsemti
buvo sunku, nes nuolat pildėsi vandeniu, buvo pavojinga lipti į sutręšusių, pakrypusių rentinių tarpą.
Naują šulinį bandyta naudoti vandeniui semti, tačiau jis kartais išdžiūdavo, tada vandens ėjome į Lužiškių
vienkiemio šaltinį, buvusį vadinamame Ivono raiste. Prisimenu, nešėme su naščiais, naščiai spaudžia
pečius, bet vandens reikia, tai ir eini. Šaltinio vanduo buvo labia šaltas, skanus, jis ir dabar dar toje pievoje
gyvas, tik jau visai nenaudojamas. Nors apylinkės dar gyvenamos, tačia visi jau išsikasė šulinius prie
namų.
Apylinkėse link Piliakalnio buvo ne vienas šaltinis, vienas labai didelis stovėjo po egle pakalnėje.
Jis maitino aplinkui plytinčias pievas, vėliau, kai Laurynas Klikas, norėdamas savo žemėse turėti daugiau
pievų, iškasė didelį griovį link Piliakalnyje buvusio didžiuliais šlaitais griovio, vandenys labai nutekėjo,
pelkės nusauso, užako senovėje buvę ežerai, nes durpių sluoksnis buvo toks gilus, kad joms užsidegus,
su kibiru vandens ir bedaužant nebuvo galima užgęsini. Jos degdavo tol, kol užeidavo labai stiprūs lietūs.
Nebuvo aiški ir užsidegimo paslaptis, sako, gal perkūnija įtrenkia. Jų vietoje likdavo didžiulės duobės.
Duobių nei durpių niekas nenaudojo, vėliau jos užaugo jaunuolynais, eglėmis ir drebulėmis, apsilygino.
Tačiau šitų vietų žemė, savo pietine dalimi priklausiusi Kliukams, niekada nebuvo paversta pievomis.
Šiaurinėje Kliukų žemių pusėje irgi stovėjo didelės pelkės, gilokas raistas, buvo ir šaltinis, tačiau vieta
išliko tokia pati, nejudinta, išsausėjo jau sovietmečiu melioracijos metu. Šios pelkės ir pietinėje ir
vakarinėje žemių dalyje stovėjo aukštai ant šiaurinėje pusėje jas juosiančių kalnų. Šių kalnų kalnelių
pietuose plytėjo didžiulės bevardės, o ryčiau Čigonės ir Kunigo pelkės, kuriomis net žmonės
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nevaikščiojo, bijojo paskęsti, buvo kalnų grandinės pietuose, jas jungė bevardis upelis, tuo bevardžiu
upeliu pavasariais dar ėjo lydekos. Melioracijos metu žmonės buvo pastebėję senąsias kulgrindas –
akmenimis grįstus keliukus pelkėje, kurie vedė į kažkokią salukę, tačiau nieko nesupratę ir niekam nieko
nesakę, o vieta amžiams buvo nušluota didžiulių traktorių ratais, užversta žemėmis, kaip buvo palaidoti
ir pamiškėje stovėję pilkapynai. Juodasis sovietmetis.
Už šitų raistų,šiaurinėje piliakalnio dalyje, vakarinėje Kliukų žemės pusėje, kirsdami piliakalnį ėjo
du keliukai – vienas rytų vakarų kryptimis nuo eigulio Lanko sodybos iki kelio Kietaviškės – Mūro
Strėvininkai, kitas – nuo Karveliškių, Piktakiemio vieškelio pietuose, suko link Girelės ąžuolyno iki
vieškelio Kietaviškės – Mūro Strėvininkai.

Ąžuolas
Sena legenda pasakoja, kad tuo metu, kai medžių motina visiems medžiams dalijo galybę ir jėgą,
ąžuolas vienas klaidžiojo po pasaulį. Jam sugrįžus motina paklausė, kokios stiprybės ar jėgos jis norėtų.
„Norėčiau ypatingos, tokios, kokios dar nė vienas medis nebuvo turėjęs. Ji turi būti tokia, kad praverstų
ir man, ir žmonėms“, paprašė ąžuolas ir, matyt, jo noras buvo išpildytas.
Tai tik viena iš daugelio legendų, atspindinčių mūsų senolių pagarbą bei ypatingą dėmesį šiam
medžiui. Jo tvirtumas bei gydomosios galios tai savybės, tarnaujančios tiek jam, tiek paprastam žmogui.
Medis, į kurio viršūnę kelti rankas bei išminties prašyti nesigėdydavo žyniai, o šalia jo kojų amžinąją
ugnį pagarbiai saugodavo trapiosios vaidilutės. Ne paslaptis, dar ir šiandien atsiranda žmonių, tikinčių jo
stipria energija. Kai žinai, jog šis galiūnas gali gyventi šimtmečius, kai priėjęs prie jo suvoki savo
mažumą ir silpnumą, o galiausiai jo jėgoje nuramini savo baimes, tokią pagarbą nesunku suprasti ar net
paaiškinti.

Liepa
Tai džiaugsmo, grožio ir moteriškumo simbolis. Medis, kuris saugo ir gydo... Ji dainuoja su vėju,
verkia su sielom, merdi su rudeniu (B.Sruoga), šnabždasi su kaštonais (G.Tulauskaitė), kalba meilės
kalba (E.Mieželaitis)
Ji tikrų tikriausia moteris, –pavargusi, bet nepailstanti mylėti ir saugoti meilę... Nuo senų senovės
lietuvis liepą sodindavo prie savo sodybos. Viena – kad naudingas, antra – kad gražus ir kvapnus medis.
Liepomis sodybą apsodindavo bitininkai – tai pagrindinis vasaros medaus aruodas. Liepų medus ir
liepžiedžiai – pirmas vaistas peršalus, sukarščiavus.
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1588 m. Lietuvos Statutas uždraudė naikinti liepynus. Liepos karna senovėje buvo naudojama
vyžoms, krepšeliams, dėklams pinti, virvėms sukti. Iš kamieno išskobdavo visokius indus: ir medui
laikyti, ir gorčius, kubiliukus, geldutes, ir kraičlovius bei lopšius. Mediena minkšta, perdžiūvusi neskyla
ir gražiai balta. Dievdirbiai iš jos lengvai išgaudavo skulptūrėlių plastiką.

Beržas
Beržas, kaip gegužės medelis, yra atgimstančios gamtos gyvenimo ir pasaulio medis. Jo šakos
dovanojamos mylimajai arba mylimajam kaip prisirišimo ženklas, taip išreiškiamas ketinimas tuoktis ir
susilaukti palikuonių.
Liaudies kūryboje beržas minimas gana dažnai. Dainose, pasakose, padavimuose – beržas –
pavasario ir gimtinės simbolis. Jį vadina lieknu, garbanotu, baltuoju, kvapniuoju, linksmuoju,
svyruonėliu. Beržas lyginamas su jauna mergele, apsigaubusia žalia skarele, garsėjančią geromis
savybėmis, liaudies papročių saugotoja, užburta gražuole, protingo valstiečio dukra, nugalinčią visas
piktąsias jėgas.
Senovėje slavų ir germanų tautos šiuos medžius laikė stebuklingais.
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Gomanta
Užaugau palei piliakalnį. Kažin kur tam mūs piliakalnij gali būt’ kokia nor man nežinoma vieteɫė?
O kalnelių tenai kiek nori, išlakstyti visi, išlaipioti gaɫ ir ne visi, ale daug ąžuolų, kas ty suskaičiuos an
katro šakų nesėdiejau? Ale geriausiai ty pavasari. Lakiu iš Burbiškių pradinis namo, metu portfeli galan
stala an suola, užkramtau ką radus šiltam puode, isitraukus iš pečia ir kap kulka atgaɫ. Piliakalnis. Ty an
kelma, oi gerai ty. Šilta šilta. Ale ne tik. Akys laksta po visu krantu, kur jau seniai nier sniega, jau kur ne
kur an senos šakos gegutis čebatukas išlindis, gražus, oranžinis, ale čia ne tas. Dairaus ir dairaus žibutis.
Kasdien. Jau laikas būt. Paskui pamatau. Kupsteliai keliasi, ale galveɫės dar žemyn, pilkais plaukeliais
apsivėlį, inžiūriet’ sunku. Paskui užgrius visas reva krantas. Pradžioj tai mėlinai. Paskui baltai, geltonai,
visam reva krane lig kepurielim. Oi smagu, jau nieka net neieškau, sėdžiu an sena didelia kelma ir
užvertus galvu ɫakiu su debesieliais. Jaj keičiasi ir keičiasi, visokias figūras man roda. Tep ir sėdžiu
užvertus galvu, koɫ galiu. Paskui jau sopa kaklu, duria smilkinius, tadu acistoju ir sukuos ratais iškėtus
rankas, lakiu, skrendu namo.
Kur ty tik nebūta vaikystėj. Ir karvis ganyta. Palaidi miškan, žolės gana, tai ąžuolan ir sėdi – matyt’
kur jos nuvieja. Ty baravykai auga, tėvas prikelia anksti, saka, ainam, baravykai dyksta. Oi, kiek ty jų.
Kap kadu nieka daugiau, jokia gryba neimam, tik juos. Kap kadu tai ir umedielių, o rudenį tai murmučių
tyltai. Kas ty juos surinks, tai prinešam didelių, senų an taka, nuog kalniuka pripilam, tadu kap an lada –
čiuožiam žemyn, – kap slidu.
Lazdinynai atskirai. Auga dideliais miškeliais. Ty riešutų kap katrais metais... Prirenki maišeli ir
žiemai, valgai kiek nori visu rudeni. Kramtai, mama barasi, saka, dantis pagadysi, ale kur tu ty iškentėsi?
Dabar vis galvoju. Ale tikrai gi buva vieta, kur nigdi niejam. Ty lazdinynai, ale užteka čia, mūs
pusij. Gal užtatai, kad ty labai stačias krantas tam reve, inlipt negalima. Čia nuog mūs pusis, gali laipiot’
kiek nuori, ale tynai tai nor keturiom. Tai ir nelipam. Ty labai tanku, nei grybai, nei uogos... Ir kas ty
buva? Nu, kas ty, netrauki ir gana. Nigdi.
Prisimenu antroj klasij mokytojas Valentinas Valickas acivedi mumį an kalna, susėdam, uždegim
lauželi iš šakelių, jis ir saka mum: „Kap užaugsit, gal rasit čia piliakalni, gal sužinosit katroj vietoj“. Ot
usikabinau, menu ir menu jo žodžius.
Gyvenimas praieja. Palikau sava Gireli, sava Piliakalni, sava Gomantu. Bruzgynais jis užauga.
Paskui ir ąžuolus išpjovi. Ir net širdij atsivieri tuštuma, kažin kokia nykuma. Pradiejau rinkt visokias
baikas apie Piliakalni. Apie sava Gomantu. Vakarais užmigt negaliu, matau ty kožnu kampeli, keliuku.
Žinau – ty palei revus šnabžda balsai, ty an Aukas kalna žypčioja ugnelės, ty, senu keliuku vis vaikščioja
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juoda moteris su žiburiu, ty palei raistus dar šaukia kareiviai, balsai koki vadina ateit’. Ale kur toj vieta,
toj pilaɫė?
Ir va – ainam su archeologu dr.Vykintu Vaitkevičium. Bruzgynais, kirtimynais, kojus kliūna,
klupinieju, ale širdis tep džiaugiasi, tep džiaugiasi. Ainam tiesiai Auksa kalnan. „Oi gražu“ – Vykintas
daug nešneka. Vedu žemyn kur buva tos ažius, tiej loviai, ale ką tu ty rasi – raistu melioracija išvarti,
išgriovi, išlygina ir tuos kapčiukus. Susirandam senu keliuku, katras išilgai miška. Vykintas fotografuoja
likusius ąžuolus, kažin ką pažymi, sukinieja koki tai aparačiuku rankose, nieka nesaka. Ir kur jis ką nor
pasakis – aš neusičiaupiu, lyg usukta būčiau. Lyg votis pratrūka. Neužtylu visu keliuku ainant, rodau,
aiškinu, šneku ir dar gaɫėčiau kiek pasakyt’, net strošna pasidara. Mislinu, gal jau dagrįsau jam.
Daveinam kur keliukas nuog Kareivonių iš kitos pusis ateina, keliukai susikerta, „Va čia kas nor turi
būt’, plepu toliau. Sakau: „Ainam keliuku žemyn, ty revai išeina pievosna“ ale jis jau pats traukia in
mana ištupėtus revus tiesiai. Nu ir aš iš paskui. Ty. Kur tas status krantas. Ir pašiurpstu – toks kalnelis
ty, net šalta pasidari. Suprantu – pariejau. Dabar jau galiesiu ir mirt’.
Čia.
Vykintas neprataria nei žodžia. Kažin ką braiža, tikrina. Paskui skaičiuoja nupjauta ąžuola metus
an kelma. Stoviu palei kitu kelmu ir negaliu paait’. Grįžtam keliuku kur pastatim mašinu, Vykintas
kartoja: „Nuostabu. Graži vieta“ ir tyli. Jau tyliu ir aš. Paskui palei senu gyvenvieti jis dar ką tai žymisi,
vaikščiuoja. Stoviu lyg isimaudžius vasarus lietuj, biski nejauki, biski šlapia, ale toks džiaugmas, kad
norisi pult’ an žemis.
Lauksiu ar pasitvirtins. Lauksiu. Ir naktim užieja toks gilus miegas, lyg vaikystij.
Čia mana Gomanta. Suabejoju – gal Gomantai?
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